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 1399سال سوابق تحصيلي سراسري براساسدفترچه راهنماي پذيرش صرفًا اطالعيه رشته محلهاي جديد و اصالحات مربوط به 

 1صفحه

 صرفاًپذيرش  چه راهنمايدفتر هاي مندرج دررشتهعالوه بر جديد هايرشته محلجدول كد  -الف
  : 1399بر اساس سوابق تحصيلي سراسري سال

  هاي تحصيلي دوره هاي روزانه، نوبت دوم(شبانه) و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعيرشته
 تحصيل شهرستان ورزقان) تبريز (محل -دانشگاه صنعتي سهند  -استان آذربايجان شرقي 

  توضيحات
جنس 
 پذيرش

  ظرفيت
كدرشته  عنوان رشته پذيرش

 محل
 گروه تحصيلي دوره تحصيلي

نيمسال  زن مرد
 دوم

نيمسال 
 اول

 علوم رياضي وفني روزانه 19254 كارداني فرآوري مواد معدني 75 - - مرد  
 علوم رياضي وفني نوبت دوم 19255 كارداني فرآوري مواد معدني 25 - - مرد 

 اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  -استان اصفهان 

 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19256 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد  
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19257 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 
ضي وفنيعلوم ريا غير انتفاعي 19258 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد   

 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19259 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 علوم تجربي غير انتفاعي 19260 زيست شناسي سلولي و مولكولي 60 - زن مرد 
 علوم تجربي غير انتفاعي 19261 زيست فناوري 60 - زن مرد 
 علوم انساني غير انتفاعي 19262 حقوق 60 - زن مرد 
 علوم انساني غير انتفاعي 19263 حسابداري 60 - زن مرد 
 علوم انساني غير انتفاعي 19264 روانشناسي 60 - زن مرد 

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  -استان خراسان رضوي 

 100 - زن مرد  
كارداني توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و 

 معطر
 علوم تجربي غير انتفاعي 19265

 رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار -يالن استان گ

 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19266 مهندسي ساخت و توليد 60 - زن مرد  
  

در اين اطالعيه (سيل/زلزله) جنوب استان كرمان و مناطق درگير بالياي طبيعي هاي شهرستانهاي مناطق محروم، يي از سهميههامحلرشته توجه مهم:
ها با آزمون است با توجه كه پذيرش آن هاي فوقهاي مربوط به سهميهمحلرشته ساير  است وبر اساس سوابق تحصيلي  صرفاًها آنپذيرش  كهدرج شده 

هاي پذيرش با آزمون را محلرشته بايد توجه داشت كه درج خواهد شد. 1399هاي راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال به گروه مربوطه در دفترچه
 هاي تحصيلي سهميهدر كليه رشته تحصيلضمناً  .كنندتخاب توانند انمي ،اندفقط داوطلباني كه در جلسه آزمون حاضر بوده و مجاز به انتخاب رشته شده

مناطق درگير  سهميهو  رودبار جنوب، قلعه گنج و منوجان)(جيرفت، عنبرآباد، كهنوج، هاي جنوب استان كرمانداوطلبان شهرستانسهميه ،  مناطق محروم
  .مي باشدرايگان  روزانهدوره همانند  سيل) /هبالياي طبيعي ( زلزل

  سهميه مناطق محرومهاي تحصيلي رشته
هاي ناحيهمحلدرصد از ظرفيت كد رشته 40، حداقل 21/1/1372و برنامه ريزي آزمون سراسري مورخ  وبه دوازدهمين جلسه كميته مطالعهبراساس مص

هاي ايالم، بوشهر، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان، كردستان، ها و موسسات آموزش عالي واقع در استاناي، قطبي و كشوري دورة روزانة دانشگاه
  يابد.ها اختصاص ميكرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان به داوطلبان بومي اين استان

  .رجوع شود اطالعيههاي تحصيلي اين هاي اين سهميه به جدول رشتهع از جدول ظرفيتبراي اطال -
درصد دانشجوي بومي از محل اصالح قانون عدالت آموزشي، وزارت بهداشت،  30مجلس شوراي اسالمي، مبني بر پذيرش  1392براساس مصوبه سال  -

هاي كليه مقاطع گروه ني بومي مورد نياز مناطق محروم كشور، مصوبه مربوط را براي رشتهدرمان و آموزش پزشكي، در راستاي تربيت و تأمين نيروي انسا
نمايد. با توجه به اهميت شرايط و ضوابط پذيرش در اين خصوص، داوطلبان ضرورت دارد به شرايط درج شده در فصل دوم اين علوم پزشكي اجرا مي

  دفترچه راهنما توجه نمايند. 
  باشد.نتقال پذيرفته شدگان اين سهميه ممنوع ميتغيير رشته و يا ا -
هاي: ايالم، بوشهر، چهارمحال و به منظور تأمين نيروي متخصص استان 14/3/1366بر اساس مصوبه جلسه سي و سوم شوراي عالي انقالب فرهنگي مورخ  -

هاي اين هاي مورد نياز برحسب نظر استانداريهرمزگان در رشته و بختياري، سيستان و بلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و
ها به صورت آزاد و از شوند. بديهي است كه پذيرش در اين رشتهها پذيرش ميهاي مذكور در دانشگاهنفر از داوطلبان بومي استان 500ها و به تعداد استان

  د.شوميهاي مذكور انجام بين داوطلبان بومي هر يك از استان
هاي واقع در قطب ها و در محدوده دانشگاهباشد و انتقال محل تحصيل منوط به موافقت استانداريشدگان اين سهميه ممنوع ميتغيير رشته پذيرفته تبصره:

  باشد.دانشگاهي مي
 

 ان محروم ايالممخصوص داوطلبان بومي است

  توضيحاتدانشگاه محل تحصيل / 
جنس 
 پذيرش

  ظرفيت
كد رشته   عنوان رشته پذيرش

 گروه تحصيلي محل
نيمسال  زن مرد

 دوم
نيمسال 
 اول

 علوم تجربي 19039 زمين شناسي 1 - زن مرد  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 علوم تجربي 19040 گياه پزشكي 1 - زن مرد دانشگاه ايالم

 هنـر 19041 فرش 2 - زن مرد انشگاه شهركرد (محل تحصيل دانشكده هنر و علوم انساني فارسان)د



 

 
 

 1399سال سوابق تحصيلي سراسري براساسدفترچه راهنماي پذيرش صرفًا اطالعيه رشته محلهاي جديد و اصالحات مربوط به 

 2صفحه

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم چهارمحال وبختياري

  توضيحاتدانشگاه محل تحصيل / 

جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
 پذيرش

كد رشته   عنوان رشته
 گروه تحصيلي محل

نيمسال  زن مرد
 دوم

نيمسال 
 اول

 علوم تجربي 19042  ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 1 - زن مرد  مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 علوم تجربي 19043 علوم و مهندسي جنگل 1 - زن مرد دانشگاه شهركرد
 علوم تجربي 19044 علوم و مهندسي خاك 1 - زن مرد دانشگاه شهركرد
 علوم تجربي 19045 علوم و مهندسي شيالت 1 - زن مرد دانشگاه شهركرد

 هنـر 19046 فرش 2 - زن مرد دانشگاه شهركرد (محل تحصيل دانشكده هنر و علوم انساني فارسان)
 هنـر 19047 كتابت و نگارگري 2 - زن مرد دانشگاه هنر اصفهان

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم سيستان وبلوچستان

 علوم رياضي وفني 19048 مهندسي انرژي 2 - 1 1  قوچان دانشگاه صنعتي
 علوم رياضي وفني 19049 مهندسي ايمني و بازرسي فني 2 - 1 1 مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين

 علوم تجربي 19050 اقيانوس شناسي 2 - 1 1 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
 علوم تجربي 19051 زيست شناسي دريا 2 - 1 1 چابهار دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي

 علوم تجربي 19052 علوم و مهندسي شيالت 2 - 1 1 دانشگاه زابل

 2 - 1 1 دانشگاه زابل
علوم و مهندسي صنايع غذايي 

 (كشاورزي)
 علوم تجربي 19053

 علوم تجربي 19054 مهندسي طبيعت 2 - 1 1 دانشگاه زابل
 علوم تجربي 19055 مهندسي فضاي سبز 2 - 1 1 دانشگاه زابل

 علوم انساني 19056 هتلداري 2 - 1 1 مجتمع آموزش عالي بم
 هنـر 19057 مرمت آثار تاريخي 2 - 1 1 دانشگاه زابل

 زبان هاي خارجي 19058 آموزش زبان انگليسي - 2 1 1 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
 زبان هاي خارجي 19059 زبان و ادبيات انگليسي 2 - 1 1 انزاهد -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كردستان

 هنـر 19060 نوازندگي موسيقي ايراني 3 - زن مرد  سنندج -دانشگاه كردستان 
 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كرمانشاه

تقاضاي هرگونه نقل و انتقال پذيرفته  -كرمانشاه (محل تحصيل دانشكده سنقر)  -دانشگاه رازي 
 علوم رياضي وفني 19061 مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي 2 - - مرد  شدگان دانشكده سنقر تا پايان دوره تحصيلي بررسي نخواهد شد.

مكان مهمان و با انتقال به  -همدان (محل تحصيل دانشكده فني تويسركان)  -دانشگاه بوعلي سينا 
 نشگاه وجود ندارد.پرديس اصلي دا

1 4 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي 

 (كشاورزي)
 علوم تجربي 19062

 1 - - مرد اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي 

 سلولزي
 علوم تجربي 19063

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كهكيلويه وبويراحمد

 علوم رياضي وفني 19064  علوم مهندسي 2 - زن مرد  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 
 علوم تجربي 19065 علوم و مهندسي شيالت 3 - زن مرد بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

امكان مهماني و  -بندر عباس (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي ميناب)  -دانشگاه هرمزگان 
 رمزگان وجود ندارد.انتقال دانشجويان از مجتمع آموزش عالي ميناب به دانشگاه ه

 علوم تجربي 19066 مهندسي فضاي سبز 2 - زن مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم لرستان

 علوم رياضي وفني 19067 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 2 - زن مرد  دانشگاه ايالم (محل تحصيل آموزشكده كشاورزي و فني مهندسي دهلران)

 1 - زن مرد شكده كشاورزي و فني مهندسي دهلران)دانشگاه ايالم (محل تحصيل آموز
كارداني تكنولوژي ماشين هاي 

 كشاورزي
 علوم رياضي وفني 19068

 علوم تجربي 19069 اقتصاد كشاورزي 1 - زن مرد مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 علوم تجربي 19070 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 1 - زن مرد اهواز مالثاني -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 2 - زن مرد بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي 

 سلولزي
 علوم تجربي 19071

 علوم تجربي 19072 مهندسي فضاي سبز 2 - زن مرد مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 هنـر 19073 كتابت و نگارگري 1 - زن مرد دانشگاه هنر اصفهان

 هنـر 19074 مرمت بناهاي تاريخي 2 - زن مرد دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم هرمزگان

 علوم رياضي وفني 19075 اني فني مكانيككارد 4 - - مرد  دانشگاه ياسوج (محل تحصيل دانشكده صنعت ومعدن چرام)
امكان مهماني و انتقال  -بندر عباس (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي ميناب)  -دانشگاه هرمزگان 

 دانشجويان از مجتمع آموزش عالي ميناب به دانشگاه هرمزگان وجود ندارد.
 علوم تجربي 19076 گياه پزشكي 4 - زن مرد

 
 



 

 
 

 1399سال سوابق تحصيلي سراسري براساسدفترچه راهنماي پذيرش صرفًا اطالعيه رشته محلهاي جديد و اصالحات مربوط به 

 3صفحه

هاي جنوب استان كرمان (جيرفت، عنبرآباد، كهنوج، رودبار داوطلبان شهرستانهاي تحصيلي سهميه رشته
  جنوب، قلعه گنج و منوجان) 

كه  هاي مذكورو ساير مصوبات، داوطلبان بومي شهرستان 3/2/1388ريزي آزمون سراسري مورخ بر اساس مصوبه شصتمين جلسه كميته مطالعه و برنامه-
محل اخذ مدرك تحصيلي دو «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«) شهر 4) شهر از چهار (2حداقل دو (

اين دفترچه هاي مربوط در ها را از بخشهاي اختصاصي اين شهرستانتوانند كد رشتهها يكي از شهرهاي فوق باشند، ميآن» محل تولد«و » سال ماقبل آخر
نام به موسسه قبولي خود ارائه بايست گواهي مربوطه را در زمان ثبتها، داوطلبان ميانتخاب نمايند. بديهي است در صورت پذيرفته شدن در اين كد رشته

كه به مدت دو برابر مدت تحصيل در اين سهميه بايد متعهد شوند  شدگان مشمول تسهيالتگردد. ضمناً پذيرفتهنمايند، در غيراينصورت قبولي آنها لغو مي
  مناطق محروم استان خود خدمت نمايند.

 

 مخصوص داوطلبان بومي جنوب استان كرمان(شهرستانهاي جيرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، كهنوج و منوجان)

  توضيحاتدانشگاه محل تحصيل / 
جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
كد رشته   عنوان رشته پذيرش

 گروه تحصيلي محل
نيمسال  زن مرد

 دوم
نيمسال 
 اول

 علوم رياضي وفني 19240 علوم كامپيوتر 1 - زن مرد  دانشگاه صنعتي سيرجان
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي) 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت  علوم رياضي وفني 19241
 علوم تجربي 19242 اقتصاد كشاورزي 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت
 علوم تجربي 19243 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 1 - زن مرد تدانشگاه جيرف

 علوم تجربي 19244 علوم دامي 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت
 علوم تجربي 19245 علوم و مهندسي باغباني 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت
 علوم تجربي 19246 علوم و مهندسي خاك 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت  علوم تجربي 19247
 علوم تجربي 19248 علوم و مهندسي محيط زيست 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت
 علوم تجربي 19249 گياه پزشكي 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت
 علوم تجربي 19250 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت

 علوم تجربي 19251 مهندسي طبيعت 1 - زن مرد شگاه جيرفتدان
 علوم انساني 19252 هتلداري 1 - زن مرد مجتمع آموزش عالي بم

 هنـر 19253 فرش 1 - زن مرد كرمان (محل تحصيل مركز آموزش عالي فرش راور) -دانشگاه شهيد باهنر 
 

  ه، سيل)مناطق درگير بالياي طبيعي ( زلزل هاي تحصيلي سهميهرشته
واحده واحده تكميل و تعميم شمول مادهشوراي عالي انقالب فرهنگي در خصوص ماده 7/3/1398مورخ  817نامه اجرايي مصوبه جلسه آيين 5بر اساس ماده 

مورخ  19سه شورا مبني بر اختصاص سهميه به داوطلبان آزمون سراسري در مناطق درگير بالياي طبيعي و مصوبه جل 28/8/1392مورخ  739جلسه 
هاي واقع در اين درصد مجموع ظرفيت دوره روزانه دانشگاه 5شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، حداكثر  24/4/1399مورخ  23و مصوبه جلسه  5/5/1398

به داوطلباني كه شهر يا ها پس از تائيد شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، هاي موردنياز و پيشنهادي استانداريصورت مازاد بر ظرفيت در رشتهها بهاستان
محل اخذ «و يا » محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر دوره متوسطه«يا » محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر دوره متوسطه«يا » محل اقامت«بخش 

توانند شود. اين داوطلبان ميهاي درگير بالياي طبيعي باشد، اختصاص داده ميدريكي از شهرها يا بخش» مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر دوره متوسطه
  انتخاب نمايند. يل اين بخشذجدول از ها را هاي اختصاصي اين شهرستانكدرشته

گيرد كه داوطلب مستقًال يا به همراه خانواده در زمان وقوع بالياي طبيعي در آن شهرستان يا شهر و يا بخش محل اقامت در صورتي مالك عمل قرار مي   
  ربط قرار گيرد. مورد تأييد فرمانداري ذيين موضوع بخش اقامت داشته و ا

قبل از انتخاب رشته  اند، بايدنامه را دارند و در زمان وقوع بالياي طبيعي، آسيب جاني و مالي ديدهداوطلباني كه شرايط استفاده از اين آيين 
ورت قبولي در زمان ثبت نام به دانشگاه محل صافت و در حادثه دري را از فرمانداري محل رخداد مندرج در انتهاي اين اطالعيه)( گواهي مربوط

  . دنقبولي تحويل نماي
شوند، بايد در زمان قبولي گواهي دريافتي فوق را به دانشگاه محل قبولي تحويل نمايند و اگر فاقد گواهي داوطلباني كه با اين سهميه در دانشگاه پذيرفته مي 

  شود و اجازه شركت در آزمون سال بعد را نخواهند داشت.ها لغو ميقبولي آنمورد تائيد فرمانداري باشند، 
هاي واقع در استانهاي يابد و در صورت نبود رشته در آن استان، در دانشگاهديده همان استان اختصاص ميهاي واقع در مناطق آسيباين ظرفيت در دانشگاه   

  هاي واقع در استان مربوطه است.ديده، سپس دانشگاههاي واقع در شهر منطقه آسيباهشود. اولويت با دانشگجوار اختصاص داده ميهم
ها عمًال موجب وقفه و خلل در كه اين خسارتطوريهاي جاني و مالي شود بهاين سهميه زماني اختصاص خواهد يافت كه بالياي طبيعي موجب خسارت

  آموزان شده باشد.تحصيل دانش
  درصد گزينش آزاد خواهد بود. 85هاي پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي كسب حدنصاب درصد گزينش آزاد و در رشته 80ها مستلزم كسب حدنصاب محلپذيرش در اين كدرشته

ربوطه اعالم و نام بايد تعهد خود را به استانداري مشدگان با استفاده از اين سهميه، دو برابر مدت تحصيل است كه در زمان ثبتميزان تعهد خدمت پذيرفته
  از آن در پرونده دانشجو درج شود. يك نسخه

  شدگان با استفاده از اين سهميه ممنوع است.هرگونه تغيير رشته يا انتقال براي پذيرفته
آموزش كشور باشد. در سال اول وقوع بالياي طبيعي، توسط سازمان سنجش سال مي 3مدت اعتبار سهميه براي هر منطقه درگير بالياي طبيعي، حداكثر 

شود. براي تخصيص سهميه در سال دوم و يا سال سوم از زمان شروع اختصاص سهميه براي آن منطقه، در صورت تصويب شوراي سنجش و پذيرش اقدام مي
   دانشجو، اقدام خواهد شد.
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 4صفحه

  مشمول سهميه مناطق درگير بالياي طبيعي ( زلزله، سيل)مناطق جدول 
  بخش  شهرستان  استان  رديف

ربايجان آذ  1
  شرقي

  مركزي، مهربان سراب
  كندوان، تركمانچاي  ميانه

  مركزي، نظركهريزي  هشترود

آذربايجان   2
 تمامي و قطور شهر( قطور  خوي  غربي

  )آن روستاهاي

  خراسان شمالي  3

  گرمخان-مركزي  بجنورد
  غالمان-جرگالن-مركزي رازوجرگالن
  قوشخانه-رحدس-مركزي شيروان
مانه و 

 قانسمل
  مانه-سملقان-مركزي

  خوزستان  4

  مركزي -اروندكنار   آبادان
  مركزي -جولكي   آغاجاري
  جايزان -مركزي   اميديه

  مركزي -الوار گرمسيري   انديمشك
  مركزي -غيزانيه  -اسماعيليه   اهواز
  سوسن -مركزي  -دهدز   ايذه

  ميداود -مركزي  -صيدون   باغملك
  يسو -مركزي   باوي

  مركزي -بندر امام خميني   بندر ماهشهر
  چم خلف عيسي -مركزي   هنديجان
  مركزي -زيدون  -تشان   بهبهان
  مركزي -گمبوعه   حميديه
  مينو -مركزي   خرمشهر

چغاميش  -مركزي  -سردشت   دزفول
  شهيون -

  مركزي -بستان   دشت آزادگان

سلطان  -رودزرد  -مركزي   رامهرمز
  ابوالفارس -باد آ

  خنافره -دارخوين  -مركزي   شادگان
  فتح المبين -مركزي  -شاوور   شوش
  ميان آب -مركزي  -شعيبيه   شوشتر
  مركزي -سويسه   كارون

مسجد 
  عنبر -گلگير  -مركزي   سليمان

  مركزي -حتي   اللي
  مشراگه -مركزي   رامشير
  مركزي -عقيلي   گتوند
  آبژدان -مركزي  –چلو   انديكا
  رغيوه -مركزي   هفتكل
  نيسان -مركزي   هويزه

  كالپوش  ميامي سمنان  5

 و سيستان  6
  بلوچستان

 ابهارچ

، پالن(روستاي پالن)، مركزي
گور، ندشتياري( روستاهاي 

  )باهوكالت و سند ميرثوبان
  مركزي، زرآباد  كنارك
  مركزي، جلگه  دلگان
  مركزي، ساربوك، تلنگ  قصرقند
  بزمان  ايرانشهر

 

  بخش  شهرستان  استان  رديف

ادامه 
6  

  ادامه 
 و سيستان

  بلوچستان

  نيكشهر

چاهان، مخت، روستاهاي  مركزي(
)، بنت (روستاهاي مهبان و هيچان
دستگرد، مهمدان، زردآري،  ،بنت

  )حيدربندو سفيدكوه
  مركزي، الديز، ريگ ملك  ميرجاوه

  ( روستاي بنجار) مركزي  بلزا
  مركزي، ايرندگان، پشتكوه  خاش
  تيجمركزي، ك  فنوج
  مركزي، قرقري  هيرمند
  مركزي، صابري  نيمروز
  مركزي، جزينك  زهك

  كرمانشاه  7

اسالم آباد 
 غرب

  مركزي، حميل

  وسودنمركزي، باينگان،   پاوه
  مركزي، ازگله، زمكان  ثالث باباجاني

  مركزي، كالشي  جوانرود
  مركزي، گهواره  داالهو
  مركزي، شاهو  روانسر
  مركزي، قلعه شاهين  ابسرپل ذه

  مركزي، سومار  قصرشيرين
  كوزران، ماهيدشت  كرمانشاه
  مركزي، گوآور  گيالنغرب

  گلستان  8

  گنبد
  مركزي (شهرگنبد)

داشلي برون(روستاهاي حاشيه 
  رودخانه گرگانرود)

 آق قال

مركزي(شهرآق قال و روستاهاي 
حاشيه رودخانه گرگانرود) 

روستاهاي  وشمگير(شهرانبارالوم و
  حاشيه رودخانه گرگانرود)

 تركمن

  مركزي(شهربندرتركمن)
سيجوال(روستاهاي حاشيه رودخانه 

  گرگانرود)

 گميشان

مركزي(شهر گميش تپه و 
روستاهاي حاشيه رودخانه 

  گرگانرود)
گلدشت(روستاهاي حاشيه رودخانه 

  گرگانرود)

  لرستان  9

 مركزي، زاغه، پاپي، بيرانوند  خرم آباد

  مركزي، شاهيوند، ويسيان چگني
  مركزي، معموالن پلدختر
  مركزي، خاوه، كاكاوند دلفان
  مركزي، سيالخور دورود

  مركزي، سوري رومشكان
  جابلق  ازنا

 اليگودرز
مركزي، زز و ماهرو، ذلقي، بربرود 

  شرقي، بربرود غربي
  مركزي  بروجرد

درب مركزي، طرهان، كوهناني،   كوهدشت
  گنبد

  مركزي، فيروز آباد سلسله
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 زده استان آذربايجان شرقيمخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل

  توضيحاتدانشگاه محل تحصيل / 
جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
كد رشته   عنوان رشته پذيرش

 گروه تحصيلي محل
نيمسال  زن مرد

 دوم
نيمسال 
 اول

 علوم تجربي 19077 علوم دامي 1 - زن مرد  دانشگاه تبريز
امكان ارايه خوابگاه براي  -دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر) 

 دانشجويان جديدالورود وجود ندارد.
 علوم تجربي 19078 علوم دامي 1 - زن مرد

 علوم تجربي 19079 علوم و مهندسي باغباني 1 - زن مرد دانشگاه تبريز
امكان ارايه خوابگاه براي  -تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر) دانشگاه تبريز (محل 

 دانشجويان جديدالورود وجود ندارد.
 علوم تجربي 19080 علوم و مهندسي باغباني 1 - زن مرد

 علوم تجربي 19081 علوم و مهندسي باغباني 1 - زن مرد تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 علوم تجربي 19082 علوم و مهندسي باغباني 1 - زن مرد دانشگاه مراغه
 علوم تجربي 19083 علوم و مهندسي خاك 1 - زن مرد دانشگاه تبريز
 علوم تجربي 19084 علوم و مهندسي خاك 1 - زن مرد دانشگاه مراغه
 علوم تجربي 19085 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 1 - زن مرد دانشگاه تبريز

 هنـر 19086 فرش 1 - - مرد مي تبريزدانشگاه هنر اسال
 هنـر 19087 مرمت آثار تاريخي 1 - - مرد دانشگاه هنر اسالمي تبريز
 هنـر 19088 نقاشي ايراني 1 - - مرد دانشگاه هنر اسالمي تبريز
 هنـر 19089 هنر اسالمي 1 - زن مرد دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 ن خراسان شماليزده استامخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل

 علوم رياضي وفني 19090 آمار 4 - زن مرد  دانشگاه بجنورد
 علوم رياضي وفني 19091 رياضيات و كاربردها 2 - زن مرد دانشگاه بجنورد
 علوم رياضي وفني 19092 علوم كامپيوتر 4 - زن مرد دانشگاه بجنورد

 علوم رياضي وفني 19093 ندسيعلوم مه 4 - زن مرد مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين
 علوم رياضي وفني 19094 فيزيك 4 - زن مرد دانشگاه بجنورد

 علوم رياضي وفني 19095 مهندسي اپتيك و ليزر 2 - زن - بجنورد -دانشگاه كوثر (ويژه خواهران) 
 علوم رياضي وفني 19096 مهندسي انرژي 1 - زن مرد دانشگاه صنعتي قوچان
 علوم رياضي وفني 19097 مهندسي شيمي 4 - زن مرد فني و مهندسي اسفراينمجتمع آموزش عالي 

 علوم رياضي وفني 19098 مهندسي مكانيك 4 - زن مرد مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين
 علوم رياضي وفني 19099 مهندسي مواد و متالورژي 4 - زن مرد مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين

 علوم تجربي 19100 علوم و مهندسي خاك 1 - زن مرد فردوسي مشهددانشگاه 
 علوم تجربي 19101 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 1 - زن مرد دانشكده كشاورزي شيروان

 علوم انساني 19103 علوم ورزشي 5 - زن مرد دانشگاه بجنورد
 هنـر 19104 صنايع دستي 4 - زن مرد دانشگاه بجنورد
 زبان هاي خارجي 19105 آموزش زبان انگليسي 4 - زن مرد ددانشگاه بجنور
 زبان هاي خارجي 19106 زبان روسي 4 - زن مرد دانشگاه بجنورد

 زده استان خوزستانمخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل

 علوم رياضي وفني 19107  آمار 2 - زن مرد  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 
 علوم تجربي 19109 اقتصاد كشاورزي 2 - زن مرد مالثاني اهواز -رزي و منابع طبيعي خوزستاندانشگاه علوم كشاو

 علوم تجربي 19110 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 2 - زن مرد مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 علوم تجربي 19111 زمين شناسي 2 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 علوم تجربي 19112 زمين شناسي 2 - زن مرد دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
 علوم تجربي 19113 زيست شناسي جانوري 2 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 علوم تجربي 19114 زيست شناسي دريا 3 - زن مرد دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
 علوم تجربي 19115 زيست شناسي گياهي 2 - زن مرد بهبهان -م االنبياء(ص) دانشگاه صنعتي خات

 علوم تجربي 19116 علوم دامي 2 - زن مرد مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 علوم تجربي 19117 علوم و مهندسي باغباني 1 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 علوم تجربي 19118 علوم و مهندسي باغباني 2 - زن مرد مالثاني اهواز -كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان دانشگاه علوم
 علوم تجربي 19119 علوم و مهندسي جنگل 1 - زن مرد بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

يعلوم تجرب 19120 علوم و مهندسي خاك 1 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران   

 علوم تجربي 19121 علوم و مهندسي خاك 2 - زن مرد مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 علوم تجربي 19122 علوم و مهندسي شيالت 1 - زن مرد بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 علوم تجربي 19123 شيالتعلوم و مهندسي  1 - زن مرد دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
 علوم تجربي 19124 علوم و مهندسي محيط زيست 1 - زن مرد بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 علوم تجربي 19125 علوم و مهندسي محيط زيست 1 - زن مرد دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
 علوم تجربي 19126 گياه پزشكي 2 - زن مرد اهوازمالثاني  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 علوم تجربي 19127 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 1 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
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 6صفحه

 زده استان خوزستانمخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل ادامه

  توضيحاتدانشگاه محل تحصيل / 
جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
كدرشته  عنوان رشته پذيرش

روه تحصيليگ محل  
نيمسال  زن مرد

 دوم
نيمسال 
 اول

 علوم تجربي 19129 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 2 - زن مرد مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 1 - زن مرد بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي 

 سلولزي
لوم تجربيع 19130  

 علوم تجربي 19131 مهندسي طبيعت 1 - زن مرد بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 
 علوم تجربي 19132 مهندسي طبيعت 2 - زن مرد مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
نز مرد مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان  علوم تجربي 19133 مهندسي فضاي سبز 2 - 

 علوم انساني 19134 باستان شناسي - 4 - مرد اهواز (محل تحصيل دانشكده باستان شناسي شوش) -دانشگاه شهيد چمران 
 هنـر 19135 مرمت بناهاي تاريخي 2 - زن مرد دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 

 هنـر 19136 نقاشي ايراني 1 - - مرد دانشگاه هنر اسالمي تبريز
 زبان هاي خارجي 19137 زبان و ادبيات فرانسه 2 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 زده استان سمنانمخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل

 علوم تجربي 19138 علوم دامي 1 - زن مرد  دانشگاه سمنان
لوم تجربيع 19139 علوم و مهندسي جنگل 1 - زن مرد دانشگاه سمنان  

 علوم تجربي 19140 علوم و مهندسي محيط زيست 1 - زن مرد دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي مهدي شهر)

 1 - زن مرد دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي مهدي شهر)
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي 

 سلولزي
 علوم تجربي 19141

ردم دانشگاه سمنان  علوم تجربي 19142 مهندسي طبيعت 1 - زن 
 علوم انساني 19143 اديان و عرفان 1 - زن مرد دانشگاه سمنان

 زده استان سيستان و بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل

 علوم رياضي وفني 19144 آمار 1 - زن مرد  دانشگاه زابل
 علوم رياضي وفني 19145 مارآ 1 - زن مرد زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 علوم رياضي وفني 19146 آمار 1 - زن مرد ايرانشهر -دانشگاه واليت 
 علوم رياضي وفني 19147 علوم كامپيوتر 1 - زن مرد دانشگاه زابل

 علوم رياضي وفني 19148 علوم كامپيوتر 1 - زن مرد ايرانشهر -دانشگاه واليت 
 علوم رياضي وفني 19149 مهندسي برق 1 - زن مرد مجتمع آموزش عالي سراوان
 علوم رياضي وفني 19150 مهندسي عمران 1 - زن مرد مجتمع آموزش عالي سراوان
 علوم رياضي وفني 19151 مهندسي كامپيوتر 2 - زن مرد مجتمع آموزش عالي سراوان

 علوم تجربي 19152 زيست شناسي جانوري 1 - زن مرد دانشگاه زابل
 علوم تجربي 19153 زيست شناسي جانوري 1 - زن مرد زاهدان -ن و بلوچستان دانشگاه سيستا
 علوم تجربي 19154 زيست شناسي سلولي و مولكولي 1 - زن مرد دانشگاه زابل

 علوم تجربي 19155 علوم دامي 1 - زن مرد مجتمع آموزش عالي سراوان
 علوم تجربي 19156 علوم دامي 2 - زن مرد دانشگاه زابل
 علوم تجربي 19157  علوم و مهندسي خاك 1 - زن مرد دانشگاه زابل

 علوم تجربي 19158 علوم و مهندسي شيالت 1 - زن مرد دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
 علوم تجربي 19159 علوم و مهندسي شيالت 1 - زن مرد دانشگاه زابل
ايي (كشاورزي)علوم و مهندسي صنايع غذ 2 - زن مرد دانشگاه زابل  علوم تجربي 19160
 علوم تجربي 19161 علوم و مهندسي محيط زيست 1 - زن مرد دانشگاه زابل

 علوم تجربي 19162 علوم و مهندسي محيط زيست 1 - زن مرد ايرانشهر -دانشگاه واليت 
 علوم تجربي 19163 گياه پزشكي 1 - زن مرد دانشگاه زابل

 علوم تجربي 19164 گياه پزشكي 1 - زن مرد مجتمع آموزش عالي سراوان

 1 - زن مرد دانشگاه زابل
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي 

 سلولزي
 علوم تجربي 19165

 علوم تجربي 19166 مهندسي طبيعت 1 - زن مرد دانشگاه زابل
 علوم تجربي 19167 مهندسي طبيعت 1 - زن مرد مجتمع آموزش عالي سراوان

نز مرد دانشگاه زابل  علوم تجربي 19168 مهندسي فضاي سبز 2 - 
 علوم تجربي 19169 مهندسي فضاي سبز 2 - زن مرد زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 هنـر 19170 مرمت آثار تاريخي 1 - زن مرد دانشگاه زابل
خارجيزبان هاي  19171 زبان و ادبيات انگليسي 1 - زن مرد زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   

 زبان هاي خارجي 19172 زبان و ادبيات انگليسي 1 - زن مرد ايرانشهر -دانشگاه واليت 
 زبان هاي خارجي 19173 مترجمي زبان انگليسي 1 - زن مرد دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 زبان هاي خارجي 19174 مترجمي زبان انگليسي 1 - زن مرد دانشگاه زابل
 زبان هاي خارجي 19175 مترجمي زبان انگليسي 1 - زن مرد ايرانشهر -يت دانشگاه وال

 زبان هاي خارجي 19176 مترجمي زبان انگليسي 2 - زن مرد زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 



 

 
 

 1399سال سوابق تحصيلي سراسري براساسدفترچه راهنماي پذيرش صرفًا اطالعيه رشته محلهاي جديد و اصالحات مربوط به 

 7صفحه

 زده استان كرمانشاهمخصوص داوطلبان بومي مناطق زلزله

  توضيحاتدانشگاه محل تحصيل / 
جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
كدرشته  عنوان رشته پذيرش

 محل
 گروه تحصيلي

نيمسال  زن مرد
 دوم

نيمسال 
 اول

تقاضاي هرگونه نقل و انتقال پذيرفته  -كرمانشاه (محل تحصيل دانشكده سنقر)  -دانشگاه رازي 
 علوم رياضي وفني 19177 مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي 2 - زن مرد  شدگان دانشكده سنقر تا پايان دوره تحصيلي بررسي نخواهد شد.

تقاضاي هرگونه نقل و انتقال پذيرفته  -كرمانشاه (محل تحصيل دانشكده سنقر)  -دانشگاه رازي 
 شدگان دانشكده سنقر تا پايان دوره تحصيلي بررسي نخواهد شد

 علوم رياضي وفني 19178 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 1 - زن مرد

: تقاضاي هرگونه نقل و انتقال پذيرفته  -دانشكده سنقر)  كرمانشاه (محل تحصيل -دانشگاه رازي 
 شدگان دانشكده سنقر تا پايان دوره تحصيلي بررسي نخواهد شد

 1 - زن مرد
مهندسي مكانيك بيوسيستم 

 (كشاورزي)
 علوم رياضي وفني 19179

 علوم تجربي 19180 اقتصاد كشاورزي 1 - زن مرد سنندج -دانشگاه كردستان 
 علوم تجربي 19181 علوم و مهندسي خاك 2 - زن مرد كرمانشاه -ي دانشگاه راز

 علوم تجربي 19182 علوم و مهندسي شيالت 1 - زن مرد دانشگاه مالير
 علوم تجربي 19183 علوم و مهندسي محيط زيست 1 - زن مرد سنندج -دانشگاه كردستان 

 علوم تجربي 19184 گياهيمهندسي توليد و ژنتيك  1 - زن مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 علوم تجربي 19185 مهندسي صنايع مبلمان 1 - زن مرد دانشگاه مالير

 علوم تجربي 19186 مهندسي فضاي سبز 1 - زن مرد سنندج -دانشگاه كردستان 
 هنـر 19187 فرش 1 - زن مرد دانشگاه شهركرد (محل تحصيل دانشكده هنر و علوم انساني فارسان)

 زده استان گلستانن بومي مناطق سيلمخصوص داوطلبا

 علوم رياضي وفني 19188 آمار 2 - زن مرد  دانشگاه گنبد
 علوم رياضي وفني 19189 رياضيات و كاربردها 2 - زن مرد دانشگاه گنبد
 علوم رياضي وفني 19190 فيزيك 2 - زن مرد دانشگاه گنبد

 علوم تجربي 19192 اقتصاد كشاورزي 2 - زن مرد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 علوم تجربي 19193 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 1 - زن مرد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 علوم تجربي 19194 زمين شناسي 1 - زن مرد گرگان -دانشگاه گلستان 
 علوم تجربي 19195 زيست شناسي جانوري 1 - زن مرد دانشگاه گنبد
 علوم تجربي 19196 زيست شناسي دريا 2 - زن مرد دانشگاه گنبد
 علوم تجربي 19197 زيست شناسي گياهي 2 - زن مرد دانشگاه گنبد
 علوم تجربي 19198 علوم دامي 1 - زن مرد دانشگاه گنبد

ربيعلوم تج 19199 علوم و مهندسي باغباني 2 - زن مرد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  

 علوم تجربي 19200 علوم و مهندسي جنگل 2 - زن مرد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 علوم تجربي 19201 علوم و مهندسي خاك 2 - زن مرد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 علوم تجربي 19202 علوم و مهندسي شيالت 1 - زن مرد دانشگاه گنبد
 علوم تجربي 19203 علوم و مهندسي محيط زيست 2 - زن مرد كشاورزي و منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم

 علوم تجربي 19204 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 2 - زن مرد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 1 - زن مرد دانشگاه گنبد
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي 

 سلولزي
يعلوم تجرب 19205  

 علوم تجربي 19206 مهندسي صنايع مبلمان 2 - زن مرد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 علوم تجربي 19207 مهندسي طبيعت 2 - زن مرد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
جربيعلوم ت 19208 مهندسي فضاي سبز 2 - زن مرد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  

 علوم انساني 19209 تاريخ تمدن ملل اسالمي 1 - زن مرد سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
 علوم انساني 19211 علوم ورزشي 4 - زن مرد دانشگاه گنبد
 زبان هاي خارجي 19212 زبان روسي 2 - زن مرد دانشگاه گنبد
اي خارجيزبان ه 19213 زبان و ادبيات انگليسي 2 - زن مرد دانشگاه گنبد  

 زده استان لرستانمخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل

 علوم رياضي وفني 19214 آمار 1 - زن مرد  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 علوم رياضي وفني 19215 رياضيات و كاربردها 3 - زن مرد بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 

 علوم رياضي وفني 19216 اربردهارياضيات و ك 3 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 علوم رياضي وفني 19217 فيزيك 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 علوم رياضي وفني 19218 فيزيك 3 - زن مرد بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
 علوم رياضي وفني 19219 مهندسي كامپيوتر 2 - - مرد خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر) -دانشگاه لرستان 
 علوم رياضي وفني 19220 مهندسي كامپيوتر 3 - زن - خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي الشتر) -دانشگاه لرستان 
مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي) 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان   علوم رياضي وفني 19221
نز مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان   علوم تجربي 19222 زمين شناسي 1 - 
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 8صفحه

  زده استان لرستانمخصوص داوطلبان بومي مناطق سيلادامه  

  توضيحاتدانشگاه محل تحصيل / 
جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
كدرشته  عنوان رشته پذيرش

 محل
 گروه تحصيلي

نيمسال  زن مرد
 دوم

نيمسال 
 اول

 علوم تجربي 19223 زيست شناسي گياهي - 3 زن مرد دانشگاه اراك
 علوم تجربي 19225 شيمي محض 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 علوم تجربي 19226 شيمي محض 3 - زن مرد بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
 علوم تجربي 19227 علوم دامي 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 علوم تجربي 19228 مهندسي باغبانيعلوم و  1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 علوم تجربي 19229 علوم و مهندسي جنگل 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 علوم تجربي 19230 علوم و مهندسي خاك 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 علوم تجربي 19231 علوم و مهندسي شيالت 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 علوم تجربي 19232 علوم و مهندسي محيط زيست 1 - زن مرد خرم آباد -انشگاه لرستان د
 علوم تجربي 19233 گياه پزشكي 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 علوم تجربي 19234 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 علوم تجربي 19235 مهندسي طبيعت 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 علوم انساني 19236 مديريت صنعتي 2 - زن - خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي الشتر) -دانشگاه لرستان 
 زبان هاي خارجي 19237 آموزش زبان انگليسي 2 - - مرد خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر) -دانشگاه لرستان 

 زبان هاي خارجي 19238 آموزش زبان انگليسي 3 - زن مرد بروجرد -اه آيت اله بروجردي دانشگ
 زبان هاي خارجي 19239 زبان و ادبيات انگليسي 2 - زن - خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي كوهدشت) -دانشگاه لرستان 

 

  :ها محلجداول كدرشته مربوط به اصالحيموارد  -ب
  توضيحات  ظرفيت  محل رشته كد  رشته نام  اهدانشگ نام  رديف
١  

  دانشگاه غيرانتفاعي اصول الدين

  نفر مرد 30نفر زن و  30  60  12303  شيعه شناسي

  نفر مرد 30نفر زن و  60 30  12305  فقه و حقوق اسالمي  ٢

  نفر مرد 30نفر زن و  60 30  12302  زبان عربي  ٣

  نفر مرد 30نفر زن و  60 30  12304  قرآن و حديث  ٤
  

  :شرايط دانشگاههابخش مشخصات و  اصالحات مربوط به -ج
    تبريز -استان آذربايجان شرقي * مؤسسه غيرانتفاعي ربع رشيد 

  اصالح مي شود.» ربع رشيد«به  »ربع رشيدي«نام مؤسسه از 
  7روبه روي سبالن -خ سبالن -جنب اداره گاز -ميدان شهيد فهميده -تبريزنشاني: 

    ميمه -غيرانتفاعي نور دانش  استان اصفهان * مؤسسه
شجويان معرفي براي الزم هماهنگي -1شرايط عمومي:  سه -2خودگردان.  هاي خوابگاه به دان س شجويان براي خودگردان خوابگاه داراي مو  دختر دان

سيم اينترنت و ايرايانه و آزمايشگاهي امكانات و تجهيزات -3باشد. مي  تخفيف از سوم و دوم اول، هاي رتبه اندانشجوي -4است.  داير موسسه در بي 

 از شرايط واجد دانشجويان براي كليه دانشجويي) شهريه تحصيل (وام هزينه كمك دريافت جهت الزم هاي پيگيري موسسه -5شوند. مي مندهبهر شهريه

 مي مهيا دانشجويان براي مناسب مصوب نرخ با دانشجويي ناهار وعده و ذهاب و اياب سرويس -6آورد.  خواهد عمل به دانشجويان رفاه صندوق طريق

شد.  صد با ايثارگران شهريه پرداخت خصوص در ايثارگران امور و شهيد با بنياد همكاري -7با صد.  25باالي  جانبازي در  كميته با قرارداد طرف -8در

ستي.  سازمان و خميني (ره) امام امداد صي هاي كارگاه ارايه -9بهزي ص صدور تخ  -10ربط. ذي هاي ارگان همكاري با المللي بين معتبر گواهينامه و 
  بود.  خواهند برخوردار دانشجويي حوادث بيمه مزاياي از دانشجويان

  03145427600نمابر  03145427601-3تلفن   بلوار دانش-ميدان اصفهان -ميمه نشاني:
 www.jdeihe.ac.ir  اصفهان -اعي جهاد دانشگاهي فاستان اصفهان * مؤسسه غيرانت

  جنب پارك بهشت -اصفهان: خ جابر انصاريلي): (فضاي تكمي 2نشاني ساختمان شماره 
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 9صفحه

    هران * دانشگاه صنعتي شريف تهراناستان ت
  شرايط پرديس خودگردان كيش دانشگاه صنعتي شريف به شرح زير اصالح مي شود:

 كيش دانشگاه صنعتي شريف اعطا خواهد شد. المللنيبپرديس كيش دانشنامه رسمي پرديس  آموختگاندانشبه  - 1
كشوري در آزمون سراسري گردند، بورس تحصيلي ( معاف از پرداخت شهريه  2000ي زير هارتبهكه موفق به كسب  شدگانرفتهيپذاز  نفر 3به  - 2

  .رديگيمتحصيلي مصوب هيات امناء پرديس) تعلق 
فيف در شهريه كل مصوب تخ %30باشند  گذراندهسال مقطع دبيرستان خود را در كيش  4از طريق آزمون سراسري كه  شدگانرفتهيپذبراي  - 3

 هيات امناء پرديس در نظر گرفته خواهد شد.

نفر، كه داراي سوابق درخشان آموزشي باشند به تشخيص شوراي آموزش  4ايراني مقيم خارج از كشور و حداكثر تا سقف  شدگانرفتهيپذ %30به  - 4
 .رديگيمديس تعلق و پذيرش، بورس تحصيلي ( معاف از پرداخت شهريه تحصيلي) مصوب هيات امناء پر

ابالغي ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران به شماره  فهيوظنظامغير غايب ايراني مقيم خارج از كشور از تسهيالت ويژه  شدگانرفتهيپذ - 5
پذيرش، امكان تردد به  از صدور معافيت تحصيلي پس از اندعبارتخواهد بود. برخي از اين تسهيالت  مندبهره 1/11/96مورخ  96277/12/1/2213
پس از صدور مجوز تردد نيازي  شدگانرفتهيپذهفته با وثيقه در زمان تحصيل، براي اين  2مرتبه در سال و هر مرتبه به مدت  4حداكثر تا  مبدأكشور 

 به دريافت مجوز مجدد در طول تحصيل نخواهد بود.
يا  www.kish.sharif.eduدر پايگاه اينترنتي  1399-1400ال تحصيلي هاي مختلف در ساطالعات مربوط به مبالغ شهريه براي رشته   - 6

www.kish.ac.ir مندان مي باشد.در دسترس عالقه 
شود. پرداخت شهريه ثابت در هاي دانشجويي و آموزش زبان نميههاي مسكن، اياب و ذهاب، تغذيه، كتاب و ساير هزينمبلغ شهريه شامل هزينه - 7

 نام كرده باشد.هر نيمسال تحصيلي الزامي است، حتي اگر دانشجو در مرخصي تحصيلي باشد و يا در واحدهاي جبراني ثبت
نيمسال بعد الزامي است.  در صورت در صورت انصراف از تحصيل در هر يك از مراحل مبالغ پرداختي عودت نخواهد شد و پرداخت شهريه ثابت  - 8

 اخراج از تحصيل مبالغ پرداختي عودت نخواهد شد.
هاي  دانشگاه صنعتي شريف در تهران الملل كيش تحت هيچ شرايطي به ساير پرديسشدگان در پرديس بينانتقال يا مهمان شدن پذيرفته - 9

   021-66165041پذير نيست. تلفن تماس امكان
 www.osool.ac.ir  كده غيرانتفاعي اصول الديناستان تهران * دانش

  شود.ها به صورت تفكيكي برگزار ميدانشكده اصول الدين واحد تهران، اختصاص به خواهران و برادران دارد و كالس شرايط عمومي:
 www.aletaha.ac.ir  تهران - )ويژه خواهران(سسه غيرانتفاعي آل طهؤستان تهران * ما

هاي خصوصي داراي مجوز، مشاوره الزم را انجام داده و بر مديريت سالم خوابگاه نظارت ويان به خوابگاهمؤسسه در خصوص معرفي دانشجخوابگاه: شرايط 
هاي واالي انقالب اسالمي و رعايت اخالق و احكام دين مبين اسالم و كليه مقررات و ضوابط دانشجويي وزارت اد به ارزشاعتق )1شرايط عمومي:  نمايند.مي

 ) موسسه2شدگان الزامي است. باشد كه رعايت آن در طول دوره تحصيل براي پذيرفتهمي هـاي پـذيرش ايـن مؤسسـهعلوم، تحقيقات و فناوري از اولويت
دانشجويان استعدادهاي درخشان از پرداخـت شـهريه ) 3 .نمايدنامه داخلي بورسيه ميمنطبق بر آيين تحصيل رايگان در دانشگاهرا در قالب از داوطلبان ممت

ز تخفيف ا ،پذيرفته شوند در مقاطع باالتر اين مؤسسـه آموختگان مؤسسـهدر صورتي كه دانش) 4 .ثابـت دو نيمسـال اول تحصـيلي معـاف خواهنـد بـود
پذير مصوب امكان التحصيلي مطابق ضوابطها و مركز رشد) پس از فارغو يا مراكز مرتبط (پژوهشكده مؤسسـه) همكاري با 5 .شهريه برخوردار خواهند بود

فرزندان شاهد، ) 7 گردند.ميمند بهرهنامه داخلي از تخفيف شهريه دانشجويان برتر مسابقات قرآني و حافظان كل قرآن كريم مطابق آيين) 6خواهد بود. 
ها و مسابقات نفرات برتر در جشنواره) 8.نامه مربوطه از تحصيل رايگان برخوردار خواهند بود.يينآ جانبازان و آزادگان با ارائه تأييديه از بنياد شهيد، مطـابق

اخذ  هاي برتر در هر نيمسال تحصيلي به شرطجويان داراي رتبهدانش) 9مند خواهند شد. علمي، پژوهشي، فرهنگي و ورزشي از تخفيف در شهريه ثابت بهره
دانشجويان اين مؤسسه از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان مربوط به وزارت علوم، ) 10از تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند بود.  17معدل باالي 

مؤسسه به نشاني  تارنمايبيشتر از شرايط كلي و اختصاصي مؤسسه به  توانند براي كسب اطالعـاتداوطلبان مي) 11گردند. تحقيقات و فناوري برخوردار مي
  فوق مراجعه نمايند.

  .021-44320647-9تلفن: .  ان، بلوار كوهسار، خيابان مدرسهتهران، نيايش غرب، شهر شاني:ن
   استان خراسان جنوبي * دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند در واگذاري خوابگاه به دانشجويان جديدالورود تعهدي ندارد.شرايط خوابگاه: 
    استان خراسان رضوي * دانشگاه علوم پزشكي مشهد

  دانشگاه علوم پزشكي مشهد محدوديت تأمين خوابگاه دارد. وابگاه:شرايط خ

 www.birjand.ac.ir  استان خراسان رضوي * دانشگاه بيرجند
  ) در اختيار قرار دادن خوابگاه متأهلي2تمامي دانشجويان غيربومي هاي دانشجويي با امكانات  و كيفيت عالي به) اعطاي خوابگاه1 :وابگاهخشرايط 
هاي ورزشي، مركز مشاوره و مركز بهداشت و درمان دادن امكانات رفاهي و ورزشي متنوع، نظير استخر، زمين چمن، سالن ختيار قرار) در ا1 :موميعشرايط 

) اعطاي 4 افزاري و اينترنت پرسرعت)آموزشي (سخت) اعطاي امكانات كمك3) اعطاي وام تحصيلي مطابق با ضوابط صندوق رفاه؛ 2مجهز و سلف مكمل 
  ) اعطاي كارت فرهنگ جهت خريد محصوالت فرهنگي5مالي در قالب طرح شتاب  براي دانشجويان  ممتاز؛  هايحمايت

اي در اختيار عنوان نگين آموزش عالي شرق كشور، امكانات و تسهيالت ويژههاي الكترونيكي بهسال و پيشرو در آموزش 40دانشگاه بيرجند با قدمت بيش از  
  ا برتر) كنكور، برگزيدگان المپيادهاي و مسابقات كشوري و نيز قهرمانان ورزشي ملي به شرح زير قرار خواهد داد: (ي 2000هاي كمتر از رتبه

درصدي، دسترسي رايگان به منابع كتابخانه مركزي، اعطاي وام  30هاي با سطح رفاهي باالتر با تخفيف اولويت در تخصيص خوابگاه و امكان انتخاب خوابگاه
بنيان. اولويت هاي دانشكارگيري در مراكز رشد و تأسيس شركتصيلي، اعطاي اعتبارات نقدي آموزشي، پژوهشي و مهارت افزايي، اولويت در بهو تسهيالت تح

  عنوان كار دانشجويي.كارگيري بهدر به
  جهت كسب اطالعات بيشتر به تارنماي دانشگاه به نشاني فوق مراجعه فرماييد.

  05632202051و  05632202049آباد .تلفن تماس:پرديس شوكت-بلوار دانشگاهانتهاي -نشاني: بيرجند



 

 
 

 1399سال سوابق تحصيلي سراسري براساسدفترچه راهنماي پذيرش صرفًا اطالعيه رشته محلهاي جديد و اصالحات مربوط به 

 10صفحه

    استان خراسان رضوي * دانشگاه فردوسي مشهد
شرايط تسهيالت: در خصوص داوطلبان علوم آزمايشي رياضي و فني رشته هاي مهندسي با رتبه زير 8اصالح بند  شرايط عمومي: كشوري و مبلغ بورس  500) 

سال تحصيلي.  3،500،000ماهيانه  سهيالتاعطاي ريال به مدت چهار  شهد ايجاد نمي نمايد. ت سي م شگاه فردو ستخدامي براي دان  -ب تحصيلي هيچگونه تعهد ا
  مراجعه شود. www.faf.um.ac.ir تحصيلي به وبگاه بنياد دانشگاهي فردوسي به نشاني تسهيالتبيشتر در خصوص جزئيات  براي كسب اطالعات 

 www.tabaran.ac.ir  مشهد -ان رضوي * مؤسسه غيرانتفاعي تابران استان خراس
  ، معرفي خواهند گرديد.استانهاي خودگردان داراي مجوز از سوي دانشگاه منتخب هاي دانشجويي به خوابگاهدانشجويان غيربومي جهت سكونت در خوابگاهشرايط خوابگاه: 
ارايه تخفيفات شهريه به دانشجويان برتر  -3  تسهيالت وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان -2  پرداخت شهريه به صورت اقساطي -1شرايط عمومي:

همكاري  -5  ارايه تخفيفات شهريه در صورت تحصيل همزمان دو فرد يا بيشتر از يك خانواده در موسسه آموزش عالي تابران  -4علمي، فرهنگي و ورزشي 
بهره گيري رايگان دانشجويان ازخدمات مركز  -6ام (ره) ، بهزيستي و ساير نهادهاي خيريه در خصوص پرداخت شهريه با ادارات بنياد شهيد ، كميته امداد ام

  استفاده از بسترهاي آموزش مجازي و آموزش تلفيقي -7مشاوره موسسه 
  051-35227215-7تلفن:  91897-13113كدپستي:    60خيابان شريعتي  -بلوار شريعتي  -قاسم آباد  -مشهد  نشاني:

  تهران -استان تهران * دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
  مراجعه نماييد. http://education.sbmu.ac.irدر مورد اطالعات مربوط به شهريه پرديس خودگردان اين دانشگاه به آدرس شرايط عمومي: 

    لوم وفنون دريايي خرمشهراستان خوزستان * دانشگاه ع
  عدم واگذاري خوابگاه به دانشجويان نيمسال چهارم به بعدشرايط خوابگاه: 

    بهبهان -استان خوزستان * دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 
  گذار خواهدشد.باشد. به كليه دانشجويان روزانه واجد شرايط، خوابگاه وااين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي شرايط خوابگاه:

 www.larums.ac.ir  استان فارس * دانشكده علوم پزشكي الرستان
  07152255512 -16الرستان، شهرجديد،بلوار غدير شمالي،خيابان كارمندان، پشت بازار بزرگ الرستان. تلفن:  نشاني دانشكده علوم پزشكي الرستان:

شكده پرستاري و مامايي حضرت زينب(س) الرستان: شاني دان شهرجديد، كيلومتر يك جاده الر ن ستان،  ضا(ع)  -الر ستان امام ر گراش، جنب بيمار
 nursing.larums.ac.ir 07152245009و  07152247110تلفن: 

خنج، يك كيلومتري دانشگاه پيام نور تلفن:  -: الرستان، اوز، جاده اوزنشاني دانشكده بهداشت شهرستان اوز
07152519273ewazuni.larums.ac.ir   

    آبيك -استان قزوين * دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز 
  تخفيف شهريه براي فرهنگيان رسمي آموزش و پرورش و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) حذف مي شود. شرايط  شرايط عمومي:

    استان هرمزگان * دانشگاه صنعتي شريف ( پرديس خودگردان كيش)
  شرح زير اصالح مي شود:شرايط پرديس خودگردان كيش دانشگاه صنعتي شريف به 

 كيش دانشگاه صنعتي شريف اعطا خواهد شد. المللنيبپرديس كيش دانشنامه رسمي پرديس  آموختگاندانشبه  - 1
كشوري در آزمون سراسري گردند، بورس تحصيلي ( معاف از پرداخت شهريه  2000ي زير هارتبهكه موفق به كسب  شدگانرفتهيپذنفر از  3به  - 2

  .رديگيمامناء پرديس) تعلق  تحصيلي مصوب هيات
تخفيف در شهريه كل مصوب  %30باشند  گذراندهسال مقطع دبيرستان خود را در كيش  4از طريق آزمون سراسري كه  شدگانرفتهيپذبراي  - 3

 هيات امناء پرديس در نظر گرفته خواهد شد.
ه داراي سوابق درخشان آموزشي باشند به تشخيص شوراي آموزش نفر، ك 4ايراني مقيم خارج از كشور و حداكثر تا سقف  شدگانرفتهيپذ %30به  - 4

 .رديگيمو پذيرش، بورس تحصيلي ( معاف از پرداخت شهريه تحصيلي) مصوب هيات امناء پرديس تعلق 
مي ايران به شماره ابالغي ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسال فهيوظنظامغير غايب ايراني مقيم خارج از كشور از تسهيالت ويژه  شدگانرفتهيپذ - 5

از صدور معافيت تحصيلي پس از پذيرش، امكان تردد به  اندعبارتخواهد بود. برخي از اين تسهيالت  مندبهره 1/11/96مورخ  96277/12/1/2213
از صدور مجوز تردد نيازي  پس شدگانرفتهيپذهفته با وثيقه در زمان تحصيل، براي اين  2مرتبه در سال و هر مرتبه به مدت  4حداكثر تا  مبدأكشور 

 به دريافت مجوز مجدد در طول تحصيل نخواهد بود.
يا  www.kish.sharif.eduدر پايگاه اينترنتي  1399-1400هاي مختلف در سال تحصيلي اطالعات مربوط به مبالغ شهريه براي رشته   - 6

www.kish.ac.ir مندان مي باشد.در دسترس عالقه 
شود. پرداخت شهريه ثابت در هاي دانشجويي و آموزش زبان نميهاي مسكن، اياب و ذهاب، تغذيه، كتاب و ساير هزينهمبلغ شهريه شامل هزينه - 7

 نام كرده باشد.واحدهاي جبراني ثبتهر نيمسال تحصيلي الزامي است، حتي اگر دانشجو در مرخصي تحصيلي باشد و يا در 
در صورت انصراف از تحصيل در هر يك از مراحل مبالغ پرداختي عودت نخواهد شد و پرداخت شهريه ثابت نيمسال بعد الزامي است.  در صورت  - 8

 اخراج از تحصيل مبالغ پرداختي عودت نخواهد شد.
هاي  دانشگاه صنعتي شريف در تهران يش تحت هيچ شرايطي به ساير پرديسالملل كشدگان در پرديس بينانتقال يا مهمان شدن پذيرفته - 9

   021-66165041پذير نيست. تلفن تماس امكان
    استان هرمزگان * دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي

  07632212290تلفن:  -كوچه شهيد رمضان حمزه -بين ميدان شهدا و سه راه دلگشا -بلوار امام خميني (ره) -بندرعباسنشاني: 
 www.darolelmyazd.ir  يزد -استان يزد * مؤسسه غيرانتفاعي دارالعلم 

  گيرد.خوابگاه به دانشجويان غيربومي تعلق مي شرايط خوابگاه:
مند بهره بيمه) دانشــجويان از امتيازات صــندوق رفاه دانشــجويي(وام،-3گرفته اســت. ر دانشــگاه در موقعيت مكاني ممتاز شــهري قرا-1 شرايط عمومي:

رشته  فعاليت مستمر در راستاي كارآفريني دانشجويان در-5گيرد. مي تعلقسوم هر ترم تحصيلي تخفيف شهريه و دوم  ،به دانشجويان رتبه اول-4شوند. مي
  گيرد.اي انجام ميهاي آموزشي حمايت ويژهاز توليدات دانشجويي در راستاي گروه-6هاي مختلف صورت مي گيرد. 
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استفاده از سهميه  جهتاند تأييد براي داوطلباني كه در زمان وقوع بالياي طبيعي آسيب جاني و مالي ديده واهيگ
  شوراي عالي انقالب فرهنگي   07/03/98مورخ  817براساس  مصوبه جلسه 

  1399سراسري سال  هاي تحصيلي صرفًا بر اساس سوابق تحصيليمرحله پذيرش رشتهدر 
  

  شود:واهي ميبدين وسيله گ   

                 آزمايشـــي داوطلب گروه ..............................نام پدر  ..................ســـال تولد ............................... كدملي  با ................................... آقاي/خانم    
  شركت نموده و   9139سال  اين مرحله از پذيرش سراسريدر  .................................. پروندهبا شماره   ............................  .

 ،لرستان ،گلستان ،خوزستان ،خراسان شماليمستقالً يا به همراه خانواده در استان  زلزله  در زمان وقوع سيل  الف)   
اقامت داشته و در زمان وقوع  از توابع فرمانداري اين شهرستان ...................................... بخش..... ............................شهرستان  كرمانشاه

   دچار آسيب جاني و مالي شده است. زلزله  سيل 

  اـي

ماقبل ديپلم  يا ديپلم يا دانشگاهي) و يا پيش6-3-3وي در پايه دوازدهم يا يازدهم يا دهم (نظام جديد اخذ مدرك تحصيلي محل  ب)   
 ،لرستان ،گلستان ،خوزستان ،استان خراسان شماليدر دوره متوسطه،  (نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي)

بوده و در زمان وقوع سيل  اناز توابع فرمانداري اين شهرست  ......................................بخش...................................... شهرستان  كرمانشاه
  زلزله .دچار آسيب جاني و مالي شده است   

  
  براي نامبرده صادر شده است.  9139سراسري سال  اين مرحله از پذيرشاين گواهي به منظور استفاده از سهميه فوق در    

  

تان داری  تان ................... ما    ...................  ا

  ر و امضامحل ُمه

  

 

  

نام به دانشگاه محل بتو در صورت قبولي در زمان ثتا قبل از انتخاب رشته از فرمانداري محل رخداد حادثه دريافت نموده داوطلبان الزم است اين گواهي را 
 قبولي تحويل نمايند.

    .................................: تاريخ

   ................. ...............شماره: 

 تعاليباسمه

 باشدمي اعتبار فاقد فرمانداريي اين فرم بدون مُهر و امضا



 

 
 ١صفحه  

   ١٣٩٩سال كارداني به كارشناسي  شهرستان محل برگزاري آزمون -١جدول شماره 
  توضيحات  نام شهر محل برگزاري  نام استان

  )١٠آذربايجان شرقي(

  ) ١٠٣٨) و ورزقان(١٠١٢تبريز(  )١٠١٢تبريز(
  )١٠٢١شبستر(  )١٠٢١شبستر(

  ) ١٠٤٠) و هريس(١٠٢٦)، كليبر(١٠٢٥)، خدا آفرين(١٠٠٧)، هوراند(١٠٠٦اهر(  )١٠٠٦اهر (
  )١٠٢٣) و عجب شير (١٠١٠بناب (  )١٠١٠بناب (

  )١٠١٧سراب(   )١٠١٧سراب (
  ) ١٠١٦) و چاراويماق(١٠٤١)، هشترود (١٠٠٩)، بستان آباد( ١٠٣٦ميانه (  )١٠٣٦ميانه (

  )١٠٠١آذرشهر (  )١٠٠١آذرشهر (
  )١٠١٤و جلفا ( ١٠٢٩مرند   )١٠٢٩(مرند 

  )١٠٠٥اسكو (  )١٠٠٥اسكو (
  )١٠٣٢) و ملكان (١٠٢٨مراغه (  )١٠٢٨مراغه (

  )١١آذربايجان غربي(

  ) ١١٠٦)، اشنويه(١١٠٤اروميه(  )١١٠٤اروميه (
 )١١١٩) و چايپاره (١١٢٣خوي(  )١١٢٣خوي (

 )١١١٥) و تكاب (١١٢٩شاهين دژ (  )١١٢٩شاهين دژ (

 )١١٤٠) و نقده (١١٣٨مياندواب (  )١١٣٨مياندواب (

 )١١٠٩بوكان(  )١١٠٩بوكان (

  )١١٢٧سلماس(  )١١٢٧سلماس (
  )١١١١) و پلدشت (١١٣١)، شوط(١١١٧)، چالدران (١١٣٣ماكو (  )١١٣٣ماكو (

  )١١٢٤) و سردشت (١١١٣)، پيرانشهر(١١٣٥مهاباد (  )١١٣٥مهاباد (

  )١٢اردبيل(

  )١٢١٥) و گرمي (١٢٢٥)، نير(١٢٢٢)، نمين(١٢٠١)، سرعين(١٢٠٢اردبيل(  )١٢٠٢اردبيل (
  )١٢١٣) و كوثر(١٢١١خلخال (  )١٢١١خلخال (

  )١٢١٩مشگين شهر(  )١٢١٩مشگين شهر (
 )١٢٠٨)، پارس اباد (١٢٠٦)، اصالندوز(١٢٠٥بيله سوار (  )١٢٠٨پارس اباد (

  )١٣اصفهان(

  )١٣١٠اصفهان(
صفهان( ) ، ١٣٢٦)، فريدن(١٣٤٠)، خور و بيابانك(١٣١٦)، چادگان(١٣٢٥)، بوئين و مياندشت(١٣١٠ا

  ) ١٣٤١) و نائين(١٣٢٩)، فالورجان(١٣٢٧فريدونشهر(
  )١٣٠٤) و اردستان (١٣٤٥)، نطنز (١٣٠٢)، اران و بيدگل (١٣٣٢كاشان(  )١٣٣٢كاشان(

  )١٣١٤كرون() و تيران و ١٣٤٢نجف اباد(  )١٣٤٢نجف اباد(
  )١٣١٧خميني شهر (  )١٣١٧خميني شهر(

  )١٣٢٠سميرم (  )١٣٢٠سميرم(
  )١٣١٢برخوار (  )١٣١٢برخوار(

  )١٣٣٨مباركه (  )١٣٣٨مباركه (
  )١٣٢٢شاهين شهر و ميمه (  )١٣٢٢شاهين شهر و ميمه(

  )١٣٣٦لنجان (  ) ١٣٣٦لنجان(
  ) ١٣٢١)و دهاقان (١٣٢٤شهرضا (  )١٣٢٤شهرضا(

  ) ١٣٣٤)و گلپايگان (١٣١٨خوانسار (  )١٣٣٤گلپايگان(

  )١٤ايالم(
  )١٤٠٥ايالم(

ـــيروان (١٤٠٥ايالم( ــــاهي(١٤١٥)، چرداول(١٤١٤)، س ــدره (١٤١٩)، ملكش )و ١٤١٨) و مهران(١٤٠٨)، ب
  ) ١٤١٦)، هليالن(١٤٠٧ايوان(

  ) ١٤١٢)و دهلران(١٤١٠)، دره شهر(١٤٠٣آبدانان(  )١٤٠٣آبدانان(

  )٤٠٠٠البرز(
  ) ٤٠٠٧)، اشتهارد (٤٠٠٨كرج (  )٤٠٠٨كرج(

  ) ٤٠٠٥) و طالقان(٤٠١٠) ، نظراباد (٤٠٠٣ساوجبالغ (  )٤٠٠٣ساوجبالغ(
  )٤٠١٢فرديس (  )٤٠١٢فرديس (

  )١٥بوشهر(

  ) ١٥٠٤) و تنگستان (١٥٠٢بوشهر(  )١٥٠٢بوشهر(
  )١٥١٩عسلويه() و ١٥١٤)، دشتي (١٥٢٠) ، كنگان(١٥٠٦)، جم(١٥١٦دير(  ) ١٥١٤دشتي(

 )١٥١٨) و بندر ديلم (١٥٢٢بندر گناوه (  )١٥٢٢بندرگناوه(

  ) ١٥١١دشتستان (  )١٥١١دشتستان(
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  )١٦تهران(

  ) ١٦٢٢)و شميرانات(١٦١٦)، پرديس (١٦٠٧تهران(  )١٦٠٧تهران(
  )١٦١٥ري (  )١٦١٥ري(

  )١٦٣٥قرچك() و ١٦٣٣)، پيشوا (١٦٠٤)، پاكدشت (١٦٣٦ورامين (  )١٦٣٦ورامين(
  )١٦١٠)، بهارستان (١٦١٢رباط كريم (  )١٦١٢رباطكريم(

  )١٦٢٥) و مالرد (١٦٢٤شهريار (  )١٦٢٤شهريار(
  )١٦٢٣شهرقدس (  )١٦٢٣شهرقدس(
  )١٦٠٢اسالمشهر (  )١٦٠٢اسالمشهر(

  )١٦٢٧) و فيروزكوه (١٦٠٩دماوند (  )١٦٠٩دماوند(

 ) ١٧چهارمحال و بختياري(

  ) ١٧١٣) و كيار(١٧٠٧)، سامان(١٧٠٦)، بن(١٧٠٩شهركرد(  )١٧٠٩شهركرد(
  )١٧٠١) و اردل (١٧٠٥بروجن (  )١٧٠٥بروجن (
  )١٧١٢) و كوهرنگ (١٧١٠فارسان (  )١٧١٠فارسان(
  )١٧١٥) و خانميرزا(١٧١٧لردگان (  )١٧١٧لردگان (

  )١٨خراسان جنوبي(
  ) ١٨١٨) و نهبندان(١٨١١) ، فردوس(١٨٠٨)، سربيشه(١٨٠٧)، سرايان(١٨٠٥)، درميان(١٨٠١)، خوسف (١٨١٠)، بشرويه(١٨٠٢بيرجند(  )١٨٠٢بيرجند(

  )١٨١٣) و زيركوه(١٨١٥قائنات (  )١٨١٥قائنات (
 ) ١٨٢٥طبس (  )١٨٢٥طبس(

  )١٩خراسان رضوي(

  ) ١٩٥٥)، كالت(١٩٤٩)، فريمان(١٩٤٧)، سرخس (١٩٢٨)، چناران(١٩٠٦)، بينالود(١٩٦٠مشهد(  )١٩٦٠مشهد(
  )١٩٦٢مه والت() و ١٩٣٠) و خليل اباد (١٩٠٥)، بردسكن (١٩٥٣كاشمر (  )١٩٥٣كاشمر(
  ) ١٩٤٢) داورزن(١٩٤١)، خوشاب (١٩٢٦)، جوين(١٩٢٣)، جغتاي(١٩٤٥سبزوار (  )١٩٤٥سبزوار(
   )١٩١٢و فيروزه() ١٩٦٥نيشابور(  )١٩٦٥نيشابور(
  )١٩٣٧) و درگز (١٩٥١قوچان (  )١٩٥١قوچان(
  )١٩٠١) و بجستان (١٩٥٧گناباد (  )١٩٥٧گناباد(

  )١٩٢٠) و زاوه (١٩٤٠رشتخوار() ، ١٩٢٢تربت حيدريه (  )١٩٢٢تربت حيدريه(
  )١٩٠٨باخزر(و ) ١٩٠٩) و تايباد (١٩١٦)، تربت جام (١٩١٥صالح آباد(  )١٩١٦تربت جام(

  )١٩٣٤خواف(  )١٩٣٤خواف(

  )٢٠خراسان شمالي(
  ) ٢٠١٦) و مانه و سملقان(٢٠١٧)، گرمه(٢٠٠٣)، راز وجرگالن(٢٠٠٨)، جاجرم(٢٠٠٥بجنورد(  )٢٠٠٥بجنورد(
  )٢٠١٣فاروج() و ٢٠١١شيروان (  )٢٠١١شيروان(
  )٢٠٠٢اسفراين (  )٢٠٠٢اسفراين(

  )٢١خوزستان(

  ) ٢١٦٦) و كارون(٢١١١)، حميديه(٢١١٠)، باوي(٢١١٢اهواز(  )٢١١٢اهواز(
  )٢١٥٠هنديجان() و ٢١٣٢) و رامشير (٢١٢٠ماهشهر(  )٢١٢٠بندرماهشهر(

  )٢١٣٨) و شوش(٢١٠٩انديمشك()، ٢١٢٩درفول (  )٢١٢٩دزفول(
  )٢١٤٤) و اللي(٢١٠٧، انديكا()٢١٤٦مسجد سليمان (  )٢١٤٦مسجدسليمان(

  )٢١٥١هويزه() و ٢١٣١دشت ازاد گان(  )٢١٣١ازاد گان(دشت
  ) ٢١٤٢گتوند ( و) ٢١٤٠شوشتر (  )٢١٤٠شوشتر(

  ) ٢١٣٥) و شادگان (٢١٢٥خرمشهر(  )٢١٢٥خرمشهر(
  )٢١٠٢آبادان(  )٢١٠٢آبادان(

  )٢١٤٨) و هفتگل (٢١١٧)، باغ ملك (٢١٣٤رامهرمز (  )٢١٣٤رامهرمز(
   )٢١٢١و آغاجاري() ٢١٠٤) و اميديه (٢١٢٤بهبهان (  )٢١٢٤بهبهان(

  )٢١١٥ايذه (  )٢١١٥ايذه(

  )٢٢زنجان(
  ) ٢٢١٦) و ماه نشان(٢٢١٤)، طارم(٢٢٠١)، سلطانيه(٢٢٠٤)، ايجرود(٢٢١٢زنجان(  )٢٢١٢زنجان(

   )٢٢٠٩، خرمدره( ٢٢٠٢ابهر  )٢٢٠٢ابهر(
  )٢٢٠٨خدابنده(  )٢٢٠٨خدابنده(

  )٢٣سمنان(
  ) ٢٣١٣)، مهدي شهر(٢٣١١)، گرمسار(٢٣٠٩)، آرادان(٢٣٠٤)، سمنان(٢٣٠٣سرخه(  )٢٣٠٤سمنان(
 )٢٣٠٢دامغان (  )٢٣٠٢دامغان(

 )٢٣٠٨ميامي() و ٢٣٠٧شاهرود ( )٢٣٠٧شاهرود(



 

 
 ٣صفحه  

  )٢٤سيستان بلوچستان(

  ) ٢٤١٩)، ميرجاوه(٢٤١٨زاهدان(  )٢٤١٨زاهدان(
  ) ٢٤١١) و دلگان (٢٤٢٩)، سرباز (٢٤٠٣)، ايرانشهر (٢٤٠٢بمپور(  )٢٤٠٣ايرانشهر(

  )٢٤٠٨خاش (  )٢٤٠٨خاش(
  )  ٢٤٤٦) و نيمروز(٢٤٤٨)، هامون (٢٤٣٥) و هيرمند (٢٤٢٢)، زهك (٢٤١٤زابل(  )٢٤١٤زابل(

  )٢٤٠٦) و چابهار(٢٤٣٣كنارك (  )٢٤٠٦چابهار(
  )٢٤١٦مهرستان( ) و٢٤٣٠)، سيب سوران (٢٤٢٥سراوان (  )٢٤٢٥سراوان(

  )٢٤٣٨) و قصرقند(٢٤٣٧) ، فنوج(٢٤٤٠نيك شهر (  )٢٤٤٠نيك شهر (

  )٢٥فارس(

  ) ٢٥٣٣)و زرقان(٢٥٢٧)، بيضاء(٢٥٣١) و سروستان(٢٥٢٨)، سپيدان(٢٥٨١)، خرامه(٢٥٣٦شيراز(  )٢٥٣٦شيراز(
 )٢٥٥٢، اوز()٢٥٥٧و گراش() ٢٥٥٨الرستان (  )٢٥٥٨الرستان(

 )٢٥٠٧(اقليد   )٢٥٠٧اقليد(

  )٢٥٣٥) و كوار(٢٥٣٨)، فراشبند(٢٥٤٣فيروز آباد(  )٢٥٤٣فيروز آباد(
  )٢٥٢٦) و زرين دشت (٢٥٢٢داراب (  )٢٥٢٢داراب (
  )٢٥٤٨)، كوه چنار(٢٥٥١كازرون (  )٢٥٥١كازرون(

  )٢٥٠٢و ارسنجان() ٢٥٦٥مرودشت (  )٢٥٦٥مرودشت(
  )٢٥٠١اباده (  )٢٥٠١آباده(

  )٢٥٢٤) و رستم (٢٥٦٨(ممسني   )٢٥٦٨ممسني(
  )٢٥٧٣)، بختگان(٢٥٠٤) و استهبان(٢٥٧٦ني ريز(  )٢٥٧٦ني ريز(

  )٢٥٤١فسا(  )٢٥٤١فسا(
  ) ٢٥١٩)، خنج(٢٥٧١)، مهر (٢٥٦١المرد(  )٢٥٦١المرد(

  )٢٥٠٨)، سرچهان(٢٥٠٩) و بوانات(٢٥١٠)، پاسارگارد(٢٥١٦خرم بيد(  )٢٥١٦خرم بيد(
  )٢٥١٢)، خفر(٢٥٤٦قير وكارزين () و ٢٥١٥جهرم (  )٢٥١٥جهرم(

  )٢٦قزوين(
  ) ٢٦١٩قزوين(  )٢٦١٩قزوين(
  )٢٦٠٤) و البرز (٢٦٠٢ابيك (  )٢٦٠٤البرز (

  )٢٦٠٦آوج()و ٢٦١٠)، بويين زهرا (٢٦١٤تاكستان(  )٢٦١٤تاكستان(
  )٢٧٠٤داوطلبان استان قم (  )٢٧٠٤قم(  )٢٧قم(

  )٢٨كردستان(

  )٢٨٢٣)، كامياران(٢٨١٤) و سرو آباد(٢٨٠٩دهگالن()، ٢٨١٩سنندج(  )٢٨١٩سنندج(
)٢٨٠٧بيجار(  )٢٨٠٧بيجار(  

)٢٨٠٢بانه(  )٢٨٠٢بانه(  

)٢٨١٢ديواندره (  )٢٨١٢ديواندره(  

)  ٢٨٢٢قروه(  )٢٨٢٢قروه(  

  )٢٨١٧سقز (   )٢٨١٧سقز(
  )٢٨٢٧مريوان (  )٢٨٢٧مريوان(

  )٢٩كرمان(

  )٢٩٠٥() و بردسير ٢٩٤٠كرمان(  )٢٩٤٠كرمان(
  )٢٩١٥انار() و ٢٩١٨رفسنجان (  )٢٩١٨(رفسنجان

  )٢٩٢٩شهربابك (  )٢٩٢٩شهربابك (
  )٢٩١٤) و راور (٢٩٤٢)، كوهبنان (٢٩٢٤زرند (  )٢٩٢٤زرند (

) ٢٩٤٦)، منوجان(٢٩٣٤)، قلعه گنج(٢٩٤٤)،كهنوج(٢٩٤٣) ، فارياب(٢٩٣٢)، عنبر آباد(٢٩١٢جيرفت(  )٢٩١٢جيرفت(
 ) ٢٩٢١و رودبار جنوب(

)٢٩٢٧سيرجان(  )٢٩٢٧سيرجان(  

) ٢٩٠٢) و رابر(٢٩٠١)،ارزوئيه(٢٩٠٣بافت(  )٢٩٠٣بافت(  

)٢٩٠٧) و فهرج (٢٩٢٣) و ريگان(٢٩٠٩)، نرماشير(٢٩٠٨بم(  )٢٩٠٨بم(  

  )٣٠كرمانشاه(
  )٣٠١٦) و سنقر(٣٠٢٩) ، هرسين(٣٠٢٥)، كنگاور(٣٠١٨)، صحنه(٣٠٢٤كرمانشاه(  )٣٠٣٤كرمانشاه(

  )٣٠٢٠) و قصرشيرين (٣٠١٤) و سرپل ذهاب(٣٠١١) ، داالهو (٣٠٢٧)، گيالنغرب(٣٠٠٢اسالم اباد غرب (  )٣٠٠٢اسالم اباد غرب(

  )٣٠٠٧) و ثالث باباجاني(٣٠١٣روانسر()، ٣٠٠٤)، پاوه(٣٠٠٩جوانرود(  )٣٠٠٩جوانرود(

  )٣١كهگيلويه بويراحمد(
  ) ٣١٠٨)، دنا (٣١١٠)، چرام(٣١١٥)، باشت(٣١٠٣ياسوج (  )٣١٠٣ياسوج (بويراحمد)(

  )٣١١٦داوطلبان شهرستان گچساران(  )٣١١٦گچساران(
  )٣١٠٢)، مارگون(٣١١٣) و لنده(٣١٠٥بهمئي(، ٣١١٤كهگيلويه  )٣١١٤كهگيلويه(دهدشت)(



 

 
 ٤صفحه  

       

  

  

  

  

  

  

  )٣٢گلستان(
  )٣٢١٧گرگان(

) از ٣٢٠٧) و گميشان(٣٢١٣)، كردكوي(٣٢٠٨)، تركمن(٣٢٠٥)، بندرگز (٣٢٠٣)، آقال(٣٢١٧گرگان(
  استان گلستان مي باشند.

  )٣٢٢٣) و مينودشت (٣٢٢٢)، گاليكش (٣٢٢١)، مراوه تپه (٣٢١٥كالله (،) ٣٢١٩گنبدكاووس(  )٣٢١٩گنبدكاووس(
  )٣٢١٢) و علي آباد (٣٢١٠)، راميان (٣٢٠٢(ازادشهر   )٣٢٠٢آزادشهر(

  )٣٣گيالن(

  ) ٣٣٤٣) و ماسال(٣٣٣٦)، فومن(٣٣٢٩)، صومعه صرا(٣٣٢٧)، شفت(٣٣١٥)، رضوانشهر(٣٣١٣رشت (  )٣٣١٣رشت(
  )٣٣٠٧بندر انزلي(  )٣٣٠٧بندرانزلي(
  )٣٣٠٤)و آستانه اشرفيه(٣٣٢٥)، سياهكل(٣٣٣٨الهيجان(  )٣٣٣٨الهيجان(

  )٣٣١٩رودبار(  )٣٣١٩رودبار(
  ) ٣٣٠٢) )و آستارا(٣٣٣٤طوالش(  )٣٣٣٤طوالش(
  ) ٣٣٠٦)، املش(٣٣٢٣)،رودسر (٣٣٤١لنگرود (  )٣٣٤١لنگرود(

  )٣٤لرستان(

  ) ٣٤١٨و دوره ( )٣٤٢٢، سلسله ()٣٤١٥)، دلفان(٣٤٠٨)، پلدختر(٣٤١٣خرم آباد(  )٣٤١٣خرم اباد(
  )٣٤١٧دورود () و ٣٤٠٧بروجرد (  )٣٤٠٧بروجرد(

  )٣٤٠٢) و ازنا(٣٤٠٥اليگودرز(  )٣٤٠٥اليگودرز(
  )٣٤٢٤) و رومشكان(٣٤٢٧كوهدشت (  )٣٤٢٧كوهدشت(

  )٣٥مازندران(

  )٣٥٣٣)، سيمرغ (٣٥٢٨)، مياندرود (٣٥٢٠)، جويبار(٣٥٢٧ساري (  )٣٥٢٧ساري(
  ) ٣٥٣٨) و محمود آباد (٣٥١٢)، بابلسر (٣٥٣٢)، فريدون كنار (٣٥٠٣)، آمل(٣٥٠٩بابل (  مرد)٣٥٠٩بابل(

  ) ٣٥٣٨)، محمود اباد(٣٥١٢)، بابلسر (٣٥٣٢)، فريدون كنار (٣٥٠٣) ،آمل (٣٥٠٩بابل (  زن)٣٥١٢بابلسر(

  )٣٥٢٢چالوس(
ـــهر(٣٥١٧)، تنكــابن (٣٥٢٢چــالوس ( ــاد(٣٥٤٥)، نوش ) ، ٣٥٢٣)، رامســـر (٣٥١٦)، عبــاس اب
  ) ٣٥٤٣) و نور (٣٥٢١كالردشت(

  )٣٥٢٩) و سواد كوه شمالي(٣٥٣٠)، سوادكوه (٣٥٣٤قائم شهر(  )٣٥٣٤قائم شهر(
  ) ٣٥٣٩) و نكاء (٣٥٣٦)، گلوگاه (٣٥١٣بهشهر (  )٣٥١٣بهشهر(

  )٣٦مركزي(
  )٣٦٠٢اراك(

يان(٣٦٠٢اراك( ـــت نداب(٣٦٠٣)، آش ند(٣٦٠٩)، خ هان(٣٦١٧)، شــــاز  )و٣٦٠٥تفرش() ٣٦٠٤)، فرا
  ) ٣٦١٨كميجان(

  )٣٦١٢) و زرنديه (٣٦١٣ساوه (  )٣٦١٣ساوه(
  ) ٣٦١٠) و دليجان(٣٦٢٠)، محالت(٣٦٠٧خمين (  )٣٦٠٧خمين(

  )٣٧هرمزگان(

  ) ٣٧٢٢) و خمير(٣٧٢٠)، حاجي آباد(٣٧٠٢)، ابوموسي(٣٧٣٠)، قشم(٣٧٠٩بندرعباس( )٣٧٠٩بندرعباس(
  )٣٧١٤و پارسيان ( )٣٧٠٥، بستك()٣٧١٢بندر لنگه (  )٣٧١٢بندرلنگه(

  ) ٣٧٢٦رودان(  )٣٧٢٦رودان(
  )٣٧١٧) و جاسك (٣٧١٥) بشاگرد(٣٧٢٨) و سيريك (٣٧٣٤ميناب (  )٣٧٣٤ميناب(

  )٣٨همدان(

 ) ٣٨٢٢) و فامنين(٣٨٠٤)، بهار(٣٨٠١)، اسد آباد(٣٨٢٣همدان(  )٣٨٢٣همدان(

  ) ٣٨١٦مالير(  )٣٨١٦مالير(
  )٣٨٢٠نهاوند (  )٣٨٢٠نهاوند (

  )٣٨٠٦تويسركان(  )٣٨٠٦تويسركان(
  )٣٨٠٨)، درگزين(٣٨٠٩) و رزن(٣٨١٢كبودر آهنگ(  )٣٨١٢كبودر آهنگ(

  )٣٩يزد(
  )٣٩٢٠يزد(

 ) و٣٩١٠)، خاتم (٣٩٠٨)و تفت (٣٩٠٦) و بهاباد (٣٩٠٧)، بافق (٣٩١٧( )، مهريز٣٩١٣) ، صـــدوق (٣٩٢٠يزد(
  )٣٩٠٢ابركوه (

 )٣٩٠٥اردكان (  )٣٩٠٥اردكان (

  )٣٩١٨ميبد(  )٣٩١٨ميبد(
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  ١٣٩٩سال  كارداني به كارشناسي ناپيوسته نام و آدرس محل تشكيل باجه رفع نقص كارت ورود به جلسه آزمون  – ٢جدول شماره 

 

   

 نشاني باجـــه هاي رفع نقــــص كارتمحل رفع نقــص  نام شهرستـان  نام استــان 

آذربايجان 

  شرقي

  تبريز: ميدان جهاد(نصف راه) ، خيابان ورزش  دانشگاه شهيدمدني آذربايجان تبريز  تبريز

  برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و  آموزش و پرورش  مراغه

  رو به روي پليس راه اهر به تبريز-بلوار دانشگاهاهر :   دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر اهر

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش  شبستر

  برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و   آموزش و پرورش آذرشهر

  دانشكده فني و مهندسي مرند-بلوار عباسيمرند :   دانشكده فني و مهندسي مرند مرند

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش سراب

  آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران: مديريت   آموزش و پرورش اسكو

  دانشگاه بناب ،جنب پليس راه، انتهاي بزرگراه واليت :بناب  دانشگاه بناب بناب

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش ميانه

آذربايجان 

 غربي

  اروميه: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه اروميه، ستاد مركزي پرديس دانشگاهي دانشگاه اروميه   دانشگاه اروميه  اروميه

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش  مهاباد

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش دژشاهين

  گاه راه آهن  تر از كوي رابري ، نرسيده به ايستمياندوآب : بزرگراه واليت ، پل آيت اهللا وحيدي ، باال  مركز آموزش عالي مياندوآب         مياندوآب

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش ماكو

  برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و   آموزش و پرورش خوي

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش بوكان

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش سلماس

 اردبيل

   

  ٣ورودي شماره -پرديس غربي دانشگاهدانشگاه محقق اردبيلي ، اردبيل : خيابان دانشگاه ،   دانشگاه محقق اردبيلي  اردبيل

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش  شهرمشكين

  آزاد اسالمي واحد پارس آبادپارس آباد : خيابان جهاد كشاورزي ، دانشگاه   دانشگاه آزاد اسالمي واحد پارس آباد آبادپارس

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش خلخال

  اصفهان

  اصفهان: ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، درب شمالي دانشگاه ، ساختمان ستاد آزمونها  دانشگاه اصفهان  اصفهان

  شهرضا : انتهاي خيابان پاسداران  اسالمي واحد شهرضادانشگاه آزاد  شهررضا

  كاشان: كيلومتر شش بلوار قطب راوندي  دانشگاه كاشان كاشان

  نجف آباد : خيابان امام خميني (ره) ، جنب جهاد كشاورزي  آموزشكده فني و حرفه اي دختران نجف آباد آبادنجف

  مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران:   آموزش و پرورش مباركه

  جاده خمين ٢كيلومتر -گلپايگان : ميدان معلم  موسسه غير انتفاعي پيام گلپايگان گلپايگان

  لنجان (زرين شهر) : ابتداي ورودي شهر سده لنجان   دانشگاه آزاد اسالمي واحد لنجان لنجان

  مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران:   آموزش و پرورش برخوار

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش شاهين شهروميمه

 شهرخميني
 -اصفهان  موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي

  خميني شهر
  خميني شهر ، منظريه ، بلوار پرديس 

  و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران  آموزش و پرورش سميرم 

 ايالم
  ساختمان مركزي-دانشگاه ايالم-بلوار پژوهش(بانگنجاب)ايالم :   دانشگاه ايالم  ايالم

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش آبدانان

 البرز

  : خيابان شهيد بهشتي (حصارك)، ميدان دانشگاه كرج دانشگاه خوارزمي پرديس كرج         كرج

  كرج و شهرستان فرديس ٢كرج : ميدان استاندارد، مديريت آموزش و پرورش ناحيه   آموزش و پرورش  فرديس

  ذيربطحوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان   آموزش و پرورش ساوجبالغ

 بوشهر

  خيابان شهيد ماهيني  -بوشهر: بهمني   دانشگاه خليج فارس  بوشهر

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش  دشتستان

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش دشتي

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  پرورشآموزش و  بندرگناوه



 

 
 ٦صفحه  

  ١٣٩٩سال  كارداني به كارشناسي ناپيوسته نام و آدرس محل تشكيل باجه رفع نقص كارت ورود به جلسه آزمون  – ٢جدول شماره ادامه 

 نشاني باجـــه هاي رفع نقــــص كارترفع نقــص محل  نام شهرستـان  نام استــان 

  تهران

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش  ورامين
  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش رباط كريم

دانشگاه آزاد اسالمي -رو به روي حرم مطهر امام خميني-نرسيده به عوارضي تهران قم-بزرگراه خليج فارس:  تهران  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرري ري
  طبقه همكف ساختمان اداري-واحد يادگار امام (ره) شهرري

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش شهريار

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  پرورشآموزش و  شهرقدس

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش اسالمشهر

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش دماوند

 تهران
 دانشكده علوم اجتماعي  –جنب بيمارستان شريعتي  –تهران : بزرگراه جالل آل احمد   اجتماعي دانشگاه تهران (خواهران)دانشكده علوم 

 تهران: ميدان فردوسي ، به سمت انقالب ، كوچه شاهرود   )برادراندانشگاه سوره (دانشكده فرهنگ و ارتباطات 

چهار محال و 
  بختياري

  شهركرد : بلوار رهبر ، دانشگاه شهركرد ، معاونت آموزشي   دانشگاه شهر كرد  شهركرد
  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش  لردگان

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش بروجن

  برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و   آموزش و پرورش فارسان

 خراسان جنوبي

  سازمان مركزي، دانشگاه بيرجند، انتهاي بلوار دانشگاه بيرجند:  دانشگاه بيرجند  بيرجند
  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش طبس

  برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و   آموزش و پرورش قائنات

 خراسان رضوي

  مجتمع شريعتي جهاد دانشگاهي -زادهاله خيابان شهيد اسد-سه راه ادبيات-كوي دكتري:  مشهد  مركز اموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي مشهد  مشهد
  سبزواري، ساختمان معاونت آموزشي و تحصيالت تكميليسبزوار: توحيد شهر، دانشگاه حكيم   دانشگاه حكيم سبزواري سبزوار
  انتهاي بلوار جانبازان ، انتهاي بلوار اديب دوم غربي ، بلوار نظام الملك  :نيشابور  دانشگاه نيشابور نيشابور

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش تربت جام
  مشهد) بعد از پل هوايي عابر پياده -محور (تربت حيدريه  ٧كيلومتر   دانشگاه تربت حيدريه تربت حيدريه

  كاشمر : بلوار سيد مرتضي ، جنب مسكن مهر   كاشمرمركز آموزش عالي كاشمر
  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش  خواف

  قوچان)  -جاده (مشهد ٥قوچان: كيلومتر   قوچاندانشگاه صنعتي  قوچان
  گناباد: انتهاي خيابان غفاري   مجتمع آموزش عالي گناباد گناباد

 خراسان شمالي

   جاده اسفراين ٤كيلومتر  بجنورد :  دانشگاه بجنورد  بجنورد

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش شيروان

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش  اسفراين

 خوزستان

  اهواز: جاده گلستان ، انتهاي بلوار پرديس   مجتمع آموزش عالي جهاد دانشگاهي خوزستان   اهواز

  شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش   آموزش و پرورش بندرماهشهر

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش دزفول

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش مسجد سليمان

  شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش   آموزش و پرورش دشت آزادگان

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش شوشتر

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش رامهرمز

   ساختمان رو به روي بانك-دانشگاه آزاد اسالمي واحد بهبهان-دانشگاهخيابان -كمربندي شهيد كرم نصببهبهان :   دانشگاه آزاد اسالمي واحد بهبهان بهبهان
  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش  آبادان

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش ايذه

  خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه   آموزش و پرورش خرمشهر

 زنجان

  جاده تبريز، دانشگاه زنجان، ساختمان مركزي، واحد رايانه ٦زنجان: كيلومتر   دانشگاه زنجان  زنجان 
  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش ابهر

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش خدابنده

 سمنان

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش  سمنان

  دامغان: ميدان دانشگاه، دانشگاه دامغان، درب اصلي، كتابخانه مركزي دانشگاه  دانشگاه دامغان دامغان
  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط   و پرورش آموزش شاهرود

سيستان و 
 بلوچستان

  دفتر معاونت آموزشي دانشگاه-سازمان مركزي دانشگاه-ورودي زيبا شهر-خيابان دانشگاههدان : از  دانشگاه سيستان و بلوچستان  زاهدان 
  مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران:   آموزش و پرورش سراوان

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش نيك شهر

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش خاش

  آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران: مديريت   آموزش و پرورش ايرانشهر

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش زابل

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش چابهار



 

 
 ٧صفحه  

  
  ١٣٩٩سال  كارداني به كارشناسي ناپيوسته نام و آدرس محل تشكيل باجه رفع نقص كارت ورود به جلسه آزمون  – ٢جدول شماره ادامه 

 

 نشاني باجـــه هاي رفع نقــــص كارتمحل رفع نقــص  نام شهرستـان  نام استــان 

  فارس

  ساحلي غربي، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيرازشيراز: خيابان   دانشگاه شيراز  شيراز

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش اقليد

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش فيروزآباد

  مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران:  آموزش و پرورش داراب

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش كازرون

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش مرودشت

  آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران: مديريت   آموزش و پرورش آباده

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش ممسني

  فسا : انتهاي بلوار شهيد محب   دانشگاه فسا فسا

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش جهرم

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  پرورشآموزش و  الرستان

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش المرد

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش بيدخرم

  شيراز-جاده ني ريز ٥كيلومتر :  ني ريز  اسالمي واحد ني ريزدانشگاه آزاد  ني ريز

 قزوين

  مجتمع ادارات دانشگاه پيام نور مركز قزوين-فلكه شهيد حسن پور-خيابان نوابقزوين :   دانشگاه پيام نور مركز قزوين  قزوين

  بلوار سهروردي-قزوين : شهر صنعتي البرز  موسسه آموزش عالي كار  البرز

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش  تاكستان

   جنب درب ورودي دانشگاهبعد از شهرك قدس ، دانشگاه قم ،  بلوار الغدير،قم :   دانشگاه قم  قم قم

 كردستان

   واحد صدور كارتسنندج: خيابان پاسداران، خيابان دانشگاه، درب اصلي دانشگاه كردستان،   دانشگاه كردستان  سنندج

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش بانه

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش ديواندره

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش قروه

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش مريوان

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش  بيجار

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش وپرورش سقز

 كرمان

  كرمان: خيابان شهيد مصطفي خميني (شهاب)، ابتداي اتوبان هفت باغ علوي، دانشكده فني شهيد چمران كرمان دانشكده فني شهيد چمران كرمان  كرمان 

 بم : بلوار خليج فارس  بمدانشگاه پيام نور مركز  بم

 بافت : بلوار ابن سينا ، جنب شهرك گلها ، دانشگاه پيام نور مركز بافت ، ساختمان آموزشي بافتدانشگاه پيام نور مركز  بافت

 جاده بندر عباس ٨كيلومتر : جيرفت دانشگاه جيرفت جيرفت

 (عج) ، اداره كل آموزش، (جنب مركز بهداشت دانشگاه): ابتداي بلوار واليت، پرديس اصلي دانشگاه وليعصر  رفسنجان (عج)دانشگاه ولي عصر  رفسنجان

 سيرجان : ابتداي جاده بافت  دانشگاه صنعتي سيرجان سيرجان

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش وپرورش  شهربابك

 پيام نور مركز زرند ، ساختمان آموزشيزرند : بلوار جانبازان ، دانشگاه  زرنددانشگاه پيام نور مركز  زرند

 كرمانشاه

  آموزش، سازمان مركزي دانشگاه، اداره: طاق بستان، باغ ابريشم، پرديس دانشگاه رازي  كرمانشاه  دانشگاه رازي كرمانشاه  كرمانشاه 

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش آباد غرباسالم

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش جوانرود

كهگيلويه و 

 بويراحمد

  ياسوج: ميدان معلم، خيابان دانشجو، دانشگاه ياسوج، ساختمان مديريت آموزشي و تحصيالت تكميلي  دانشگاه ياسوج  ياسوج (بويراحمد)

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش كهگيلويه(دهدشت)

  گچساران : فلكه فردوسي ، شهرك مدرس ، مجتمع دانشگاهي (سايت)  دانشگاه آزاد اسالمي واحد گچساران گچساران



 

 
 ٨صفحه  

 
  ١٣٩٩سال  كارداني به كارشناسي ناپيوسته نام و آدرس محل تشكيل باجه رفع نقص كارت ورود به جلسه آزمون  – ٢جدول شماره ادامه 

  

 

 نشاني باجـــه هاي رفع نقــــص كارتمحل رفع نقــص  نام شهرستـان  نام استــان 

  گلستان

  گرگان 
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع 

گرگان طبيعي  
 گرگان: خيابان شهيد دكتر بهشتي

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  و پرورشآموزش   آزادشهر

  بلوار بصيرت، دانشگاه گنبد كاووس، گنبد كاووس : خيابان شهيد فالحي (فرودگاه سابق)   دانشگاه گنبد كاووس گنبد كاووس

 گيالن

  گيالن ي دانشگاهدانشگاه رشت: بلوار حافظ، خيابان ملت، روبروي شهر بازي، پرديس  دانشگاه گيالن  رشت 

  گيل رودباررستم آباد ، انتهاي بلوار وليعصر(عج)، موسسه غيرانتفاعيرودبار : شهر  گيل رودبارموسسه غيرانتفاعي رودبار

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش طوالش

 الهيجان
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

  شرق گيالن (الهيجان)
  ع اداري آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجانكاشف شرقي ، خيابان شقايق ، مجتم الهيجان : خيابان

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش لنگرود

  آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران: مديريت   آموزش و پرورش بندرانزلي

 لرستان

  تهران)، دانشگاه لرستان -جاده (خرم آباد  ٥خرم آباد: كيلومتر  دانشگاه لرستان  آبادخرم

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش كوهدشت

  آموزش و پرورش شهرستان ذيربط حوزه خواهران و برادران: مديريت  آموزش و پرورش اليگودرز

  خرم آباد)، دانشگاه آيت اهللا العظمي بروجردي -جاده (بروجرد ٣بروجرد: كيلومتر   بروجردي العظمياهللا دانشگاه حضرت آيت بروجرد

 مازندران

  خزر، خيابان شهيد مطهري(طبرستان)، دانشكده فني امام محمد باقر(ع) ساري: بلوار   دانشكده فني امام محمد باقر(ع)  ساري
  شهريور ، رو به روي مسجد امام حسين (ع)، حوزه معاونت آموزشي ١٧چالوس : خيابان   دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس  چالوس 

  ذيربطحوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان   آموزش و پرورش بهشهر

  بابلسر: خيابان پاسداران، سازمان مركزي دانشگاه مازندران  دانشگاه مازندران بابلسر
  بابل: خيابان شريعتي  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش قائمشهر

  مركزي

  درب اصلي دانشگاه، روبه روي باجه انتظامات ،اراك: ميدان شريعتي، ابتداي بلوار ميرزاي شيرازي ، دانشگاه اراك   دانشگاه اراك  اراك 

  خمين : بلوار شهداي دانشجو ، ابتداي جاده اليگودرز  خميندانشگاه پيام نور مركز  خمين

  شهرستان ذيربطحوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش   آموزش و پرورش ساوه

 هرمزگان

  آزادشهر، بلوار افروز شهابي پور، مجتمع آموزشي پژوهشي بصيرت (گفتگوي تمدنها): بندرعباس  دانشگاه هرمزگان  بندرعباس

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش رودان

  برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربطحوزه خواهران و   آموزش و پرورش ميناب

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش بندرلنگه

 همدان

  همدان: شهرك مدرس ، خيابان ابوطالب، جنب دبيرستان، دانشكده علوم انساني  بوعلي سينادانشگاه   همدان 

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش كبودرآهنگ

  حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط  آموزش و پرورش تويسركان
  جاده اراك، دانشگاه مالير ٤مالير: كيلومتر   دانشگاه مالير مالير

آموزشكده فني و حرفه اي پسران   نهاوند
  شهبازيحاج حشمت 

   نهاوند : بلوار شهيد حاج محمد طالبيان ، نبش ميدان نيروي انتظامي

 يزد

  ورودي دانش راه پژوهش، بلوار دانشگاه، دانشگاه يزد،چهار ،يزد: صفائيه  دانشگاه يزد  يزد 
  ميبد : بلوار خرمشهر ، بلوار حجت السالم يحيي زاده   دانشگاه ميبد  ميبد

  اردكان : بلوار آيت اهللا خاتمي   دانشگاه اردكان  اردكان
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